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ABSTRAK 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan di suatu daerah 

yang dapat meningkatkan pendapatan yang juga bersumber dari daerah. Tingkat 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu tergolong tidak stabil 

karena presentase dari tahun ke-tahun cenderung mengalami kenaikan dan 

penuruan secara cepat. Dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Kabupaten Pringsewu tahun 2009-2016 terjadi secara fluktuatif dan hal ini 

berdampak pada akses, mutu hidup dan pembangunan lainnya kurang maksimal.  

Dari latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana sektor pertanian dan sektor industri pengolahan berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu? Dan bagaimanakah 

pandangan ekonomi Islam dalam pengaruh sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten 

Pringsewu? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh sektor pertanian dan sektor industri pengolahan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu tahun 2010-2016 dan 

mendeskripsikan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode analisis regresi linier 

berganda. Data merupakan data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan 

Daerah dan BPS Kabupaten Pringsewu pada tahun 2009-2016. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, pertama sektor pertanian tidak 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah 

dikarenakan hasil pendapatan dari sektor pertanian belum cukup untuk 

dialokasikan pada pendapatan asli daerah dalam hal ini sektor pertanian lebih 

cenderung pada pengurangan pengangguran dan pemenuhan kebutuhan petani 

sehari-hari, sektor industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah hal ini disebabkan karena kegiatan industri seperti industri 

makanan, industri kain perca dan industri kerajinan lainnya sudah dikenakan pajak 

dalam usahanya sehingga alokasi pajak pada daerah akan meningkatkan 

pendapatan di Kabupaten Pringsewu, lalu sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu, karena nilai probabilitas            sebesar 

0.000069 artinya nilai probabilitas            lebih kecil dari α=0,05 

(0,000069<0,05) jadi Ha diterima dan Ho ditolak sesuai dengan teori Richardson 

(1977) bahwa bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan 

menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, kedua dalam 

pandangan ekonomi Islam memandang bahwa pendapatan merupakan sesuatu 

yang dianjurkan dan diperintahkan dalam meningkatkannya. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu 

dipengaruhi secara signifikan oleh sektor pertanian dan sektor industri pengolahan 

memiliki tujuan agar terciptanya kesejahteraan daerah dan masyarakatnya. Jadi, 

meningkatkan kwalitas sumber daya insani, selain menciptakan stabilitas 

pendapatan daerah juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 
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PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

       Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. 

Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya 

pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini 

adalah ”PENGARUH SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR INDUSTRI 

PENGOLAHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KABUPATEN PRINGSEWU PERIODE 2009-2016 DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM”. 

 Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang 

dimaksud, maka akan penulis uraikan arti perkata dari judul yang telah 

disebutkan: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan.
2
 

2. Sektor Pertanian adalah salah satu sektor atau lapangan usaha dimana 

didalamnya terdapat penggunaan sumberdaya hayati untuk memproduksi 

suatu bahan pangan, bahan baku industri dan sumber energi dimana di 
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Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat, 

(Jakarta: Gramedia, 2011), h. 58 
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3. dalamnya meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, 

peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan.
3
 

4. Sektor Industri Pengolahan adalah salah satu lahan usaha yang di 

dalamnya melakukan kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang 

setengah jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan 

keuntungan.
4
 

5. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber tumpuan penerimaan nilai 

maksimum yang dapat dikonsumsi daerah yang terdiri dari pajak daerah, 

retribusi daerah, laba BUMD, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain 

sebagainya.
5
 

6. Perspektif  adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai 

dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga 

pada akhirnya akan mepengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau 

sudut pandang dalam memilih suatu opini.
6
 

7. Ekonomi Islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan prinsip-

prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Qur‟an dan as-sunnah yang 

menjadi dasar dari pandangan hidup Islam, yang memuat akan prinsip 

keadilan, pertanggung jawaban, dan juga takaful (jaminan sosial)
7
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang 

dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pringsewu periode 2009-

2016 perspektif ekonomi Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul “Analisis Pengaruh Sektor Pertanian dan 

Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pringsewu Periode 2009-2016 Perspektif Ekonomi Islam” yaitu sebagai 

berikut: 

1. Secara objektif 

a. Secara Umum 

1) Sebagaimana menyelenggarakan otonomi daerah dalam UU No 

33 Tahun 2004 tentang setiap daerah diwajibkan untuk menggali 

sumber keuangan sendiri. 

2) Untuk menggali sumber keuangan masing-masing daerah 

diharuskan memiliki keunggulan dari sektor usaha untuk 

mengembangkan taraf hidup dan kesejateraan masyarakat 

daerah. 

3) Sektor pertanian dan sektor industri pengolahan merupakan 

indikator yang masuk kedalam lahan usaha yang ada di PDRB, 

namun masih kurang stabil pendapatan daerah tersbeut yang 

tercermin dari jumlah presentase dalam realisasi pendapatan asli 



 

 
 

daerah yang pada akhirnya berakibat pada infrastruktur, akses 

dan pembangunan lainnya masih kurang maksimal. 

b. Dalam Islam 

1) Sumber-sumber penerimaan daerah yang diperoleh dalam 

islam haruslah berdasarkan pada keadilan. 

2) Sehingga selain pengaruh sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga akan 

dilihat dalam pandangan Ekonomi Islam. 

2. Secara Subjektif 

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis ataupun pembaca tentang 

bagaimana pengaruh sektor pertanian dan industri pengolahan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pringsewu. 

b. Literatur yang di butuhkan tersedia di perpustakaan. Pokok 

bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun 

pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung. 

c. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena 

tersedianya sumber dari literature yang tersedia di perpustakaan 

ataupun sumber lainnya seperti jurnal, artikel dan data yang 

diperlukan. 

 

 



 

 
 

C. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan perkapita suatu Negara meningkat secara 

berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi meliputi 

berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka ukuran taraf 

pembangunan ekonomi yang dicapai suatu Negara tidak mudah diukur secara 

kuantitatif. Berbagai jenis data perlu dikemukakan untuk menunjukkan 

prestasi pembangunan yang dicapai suatu Negara.
8
  

Hasil pembangunan ekonomi Indonesia dilihat melalui pertumbuhan 

dan struktur perekonomian Indonesia yang terbentuk, sedangkan dampak dari 

pembangunan dilihat melalui besarnya hutang, tingginya pengangguran dan 

kemiskinan yang merupakan ironi dari tujuan sistem ekonomi yakni 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang ingin di capai masyarakat 

Indonesia.
9
  

Dalam hal ini, permasalahan yang masih butuh sebuah pengkajian 

adalah masalah pokok dalam pembangunan daerah yang terletak pada 

penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan 

pada ciri khas (unique value) atau keunggulan dari daerah yang bersangkutan 

(endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya 

manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi 

ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari 

                                                           
8
Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 10  

9
Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, 
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daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan 

kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi baru.
10

 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna peningkatan sumber-

sumber pendapatan untuk pembiayaan daerah dilakukan dengan cara  

diantaranya adalah dengan menggali potensi sumber daya alam yang sangat 

berarti sebagai sumber penerimaan daerah dan juga mendorong investor agar 

daerah meningkatkan sektor swasta sehingga pendapatan masyarakat bisa 

bertambah dengan adanya sektor swasta, jika pendapatan masyarakat 

bertambah berarti ada sebahagian hasil pendapatannya bisa ditabung dan dari 

hasil tabungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan 

daerah.
11

 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor 

swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah 

tersebut.
12

  

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 

Daerah Pasal 1 angka 18 “Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD 
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 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2015), 

h.374 
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 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta:Graha 

Ilmu,2011), h. 123-124 
12

 Ibid,h. 125 



 

 
 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
13

 

Oleh karena itu harus adanya prinsip manajemen dalam persiapan untuk 

mendapatkan penerimaan daerah secara maksimal maka Allah SWT 

berfirman dalam Q.S Al-Hasyr (59):18 yang berbunyi: 

                           

      (Al- Hasyr: 18)  

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
14

 

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, dan bagaimana alokasi 

keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah 

untuk menciptakan kesejahterakan masyarakatnya. Untuk meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah perlu 

melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan 

potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Kaitannya antara Pendapatan 

Daerah Regional Bruto (PDRB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

adalah jika Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) meningkat maka akan 

berpotensi dan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

sehingga akan menciptakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang 
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 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro,2008) h, 548. 
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meningkat, infrastruktur dan kemakmuran masyarakat dalam suatu daerah 

akan terpenuhi. 

Untuk mendapatkan dan memaksimalkan sumber serta pendapatan 

maka setiap yang diusahakan haruslah dengan manajemen atau persiapan 

yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga dengan etos kerja yang baik, 

dan segala sesuatunya telah diatur oleh Allah SWT dalam Q.S At-Taubah 

(9):105 yang berbunyi: 

                     

               (At-Taubah 105) 

Artinya:”Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan.”
15

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan agar kita bisa bekerja secara maksimal 

agar dapat mendatangkan hasil dan juga meningkatkan realisasi dari target 

terutama dalam hal pendapatan daerah, setelah memaksimalkan usaha dalam 

pendapatan maka Allah memberikan amanah bagi kita semua selaku manusia 

dan khalifah yang ada di muka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan dan 

mensejahterakan segala yang ada di dunia, sebagaimana firman Allah SWT 

dalam Q.S Huud(11): 61 yang berbunyi: 
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    (Q.S Huud:61)   

Artinya:”Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh 

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi 

(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah 

ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya 

Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa 

hamba-Nya).”
16

 

Ketika suatu daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

besar dan selalu meningkat jumlah presentase pencapaian setiap tahunnya, 

maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya 

dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. 

Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan timbul masalah 

dan gejolak ekonomi yang tidak stabil didaerah tersebut. Oleh karena itu, 

besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan tingkat 

perkembangan otonomi suatu daerah, semakin besar jumlah penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin besar pula kesempatan 

daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerah 
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 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro,2008) h, 228 



 

 
 

menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung 

jawab.
17

 

Dalam teori Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan 

identifikasi pendapatan basis ekspor (Richardson 1977) dikatakan bahwa 

bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah 

arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan yang selanjutnya 

menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut 

sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan 

non  basis. Sebaliknya, berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan 

berkurangnya pendapatan yang mengalir ke dalam suatu wilayah sehingga 

akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas non basis. 

Dalam hal ini akan dilihat sektor yang menjadi basis dari Kabupaten 

Pringsewu yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan akan 

menimbulkan peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka 

dapat dilihat apakah relevan dengan teori basis ekspor milik Richardson. 

Tingkat pencapaian presentase dalam realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu masih dikatakan belum stabil 

terutama di beberapa tahun terakhir dalam laporan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Berikut data tingkat Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Pringsewu pada tahun 2009-2016. 
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Tabel 1.1 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu 

Tahun  
Target Realisasi Presentase 

Realisasi 

2009 1.500.000.000 2.995.000.500  

 

199% 

2010 4.826.347.500 5.809.516.148 

 

120% 

2011 602.038.722.864 611.180.831.658 

 

101% 

2012 730.872.121.285 675.694.948.141 

 

92% 

2013 802.006.869.802 818.039.680.054 

 

101% 

2014 868.090.753.918 879.636.110.244 

 

101% 

2015 1.034.423.154.005 1.041.673.513.382 

 

101% 

2016 1.224.737.374.593 1.016.204.774.551 

 

82% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu 

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Pringsewu, presentase tingkat pencapaian Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) perkembangan dalam periode waktu 2009 sampai tahun 2016 

mengalami fluktuasi dalam realisasi pencapaian target. Terlihat pada tahun 

2011 mengalami penurunan dari 120% menjadi 101% dan terus mengalami 

penurunan di tahun selanjutnya hingga mencapai 92%. Perkembangan 

tingkat pendapatan asli daerah kembali mengalami kenaikan di tahun 2013 

menjadi 101% dan stagnan hingga tahun 2015 namun di tahun 2016 kembali 

mengalami penurunan realisasi hingga 82%. Angka presentase dari realisasi 

pendapatan asli daerah cenderung tidak stabil dibandingkan dengan 

kabupaten dan kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung yang mana rata-



 

 
 

rata tidak mengalami penurunan presentase terlalu jauh dari tahun 

sebelumnya dan bahkan terkadang tidak mengalami penurunan walaupun 

presentasenya stagnan dalam rentang waktu tahun 2009 hingga tahun 2016. 

Walaupun realisasi dalam pencapaian anggaran pendapatan daerah 

telah tercapai namun belum mencerminkan keadaan perekonomian yang 

produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Kabupaten 

Pringsewu mengalami fluktuasi presentase pencapaian realisasi anggaran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 8 tahun terakhir pada tahun 2009-

2016. Jika di analisa kurang stabilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak 

sesuai dengan semangat perkembangan ekonomi saat ini yang seharusnya 

meningkat ke progres yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya, 

walaupun peningkatannya tidak secara signifikan namun seharusnya bisa 

meningkat secara terstruktur dari tahun ke tahun untuk menjaga kestabilan 

perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu. 

Dalam hal ini pergerakan sektor-sektor dalam PDRB tentu memiliki 

andil dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Pringsewu yang berbanding lurus dengan upaya pencapaian realisasi dari 

anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu. 

Dari hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu 

menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu dalam 

kurun waktu 2010-2015 di dominasi oleh sektor pertanian dan sektor 

industri pengolahan. Dimana rata-rata kontribusinya dari tahun 2009-2016 

pada sektor pertanian sebesar 32,1% tertinggi terjadi pada tahun 2010 



 

 
 

sebesar 46,27 % dengan kontribusi terbesar dari sub sektor tanaman pangan, 

dan yang selanjutnya adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata 

sebesar 11,74% dan di dominasi oleh sub sektor  industri makanan dan 

minuman. 

Selama delapan (8) tahun keberadaannya sebagai daerah otonom di 

Provinsi Lampung berbagai perubahan terjadi di Kabupaten Pringsewu  

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam sebuah pidato dari 

Bupati Kabupaten Pringsewu beliau mengatakan bahwa: 

 “Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun 

terus mengalami perkembangan yang cukup baik. Tahun 2009 Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan adalah sebesar 

5,80%. Kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 6,95%, serta pada 

tahun 2011 kembali mengalami peningkatan menjadi 7,10%” Ungkap 

Bupati Kabupaten Pringsewu H. Sujadi pada acara coffe morning di kampus 

STKIPM Pringsewu, (Kamis, 22 november 2012).
18

 

Selanjutnya Perekonomian Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2013 

telah mengalami pertumbuhan sebesar 6.22%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa perekonomian Kabupaten Pringsewu tumbuh dan berkembang 

dengan baik.  Ditinjau dari perekonomian Provinsi Lampung, maka laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu pada tahun 2013 berada pada 

peringkat ke empat. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Pringsewu lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi 

pada tahun tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,95% hal ini tentu karena 

adanya kontribusi dari Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB).
19
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Menurut pandangan Islam, basis dan tujuan utama syariat Islam 

adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan 

kepada keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan yang dimiliki 

oleh setiap manusia. Apapun yang menjamin terlindunginya kelima 

permasalahan ini akan memenuhi kepentingan umum, kemashlahatan yang 

terletak pada keadilan yang sempurna, dan kebijaksanaan. 

Dalam Islam rumah tangga daerah di analogikan sebagai rumah 

tangga keluarga yang mana harus adanya kegiatan ekonomi yang 

mendatangkan financial untuk mencukupi dan melanjutkan keberlangsungan 

hidup, dalam Islam sumber pendapatan dalam suatu rumah tangga 

hendaknya dari sesuatu yang baik dan di anjurkan sesui dengan yang telah 

di syariatkan dalam Al-Qur‟an, begitu juga dengan sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang seharusnya bersumber dari segala sektor dan potensi 

yang dapat digali terkecuali segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki 

ketertarikan untuk menganalisis lebih lanjut terkait pengaruh sektor 

pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor industri 

pengolahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Pringsewu dan mendeskripsikan pandangan ekonomi Islam terhadap tingkat 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dengan mengangkat judul 

penelitian: “Pengaruh Sektor Pertanian Dan Sektor Industri Pengolahan 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pringsewu Periode 2009-

2016 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 
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D. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar 

penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan sektor pertanian dan sektor 

industri pengolahan. Dimana sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan sebagai variabel X (independen) menggunakan data yang 

dari laporan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 

konstan, karena dalam harga  konstan  PDRB dan sektor-sektornya 

digunakan dengan mengabaikan faktor inflasi.  

2. Berkaitan Dengan Sektor Pertanian dan sektor industri pengolahan 

sumber datanya menggunakan PDRB Atas dasar harga konstan 

menggunakan tahun dasar 2000 dengan rincian PDRB 9 sektor dari tahun 

2009-2010 dan menggunakan tahun dasar 2010 dengan rincian PDRB 17 

sektor di tahun 2011-20016, perubahan tahun dasar yang terjadi 

dikarenakan perkembangan ekonomi terkini. 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara khusus pembahasan 

peneliti yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh sektor pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Pringsewu 
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2. Bagaimana sektor pertanian dan sektor industri pengolahan berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu periode 

2009-2016? 

3. Bagaimanakah pandangan ekonomi Islam tentang pengaruh sektor 

pertanian dan sektor industri pengolahan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Pringsewu periode 2009-2016? 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sektor pertanian dan 

sektor industri pengolahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Kabupaten Pringsewu tahun 2010-2016. 

b. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan ekonomi Islam 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi akademisi atau mahasiswa, penelitian ini di harapkan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk referensi 

perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang 

pengaruh sektor pertanian dan sektor industri pengolahan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

b. Bagi pemerintah, penelitian ini bisa memberikan masukan agar lebih 

peduli dengan pendapatan atau sumber penerimaan yang ada di 
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daerah guna meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga 

hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi 

pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan. 

c. Bagi penulis atau peneliti, penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas 

akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.  

G. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan ada beberapa hal sebagai berikut: 

1. Mokhamad Anwar, SE, M.Si, Yunizar, S.E, M.Sc, Ph.D dan H. 

Sulaeman Rachman Nidar, S.E., MBA, dengan judul “Identifikasi Sektor 

Industri dan Peranannya Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Garut” 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan investasi pada 

sektor industri serta melihat pengaruh investasi pada sektor tersebut 

terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Garut. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif 

dengan mengambil data time series selama 6 periode. Tekni analisis yang 

digunakan adalah teknik analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil 

analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa investasi pada sektor 
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Industri di Kabupaten Garut telah cukup efektif mempengaruhi nilai PAD 

Kabupaten Garut.
20

 

2. Indra Rindu Datu K, dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Makassar Tahun 1999-2009” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

pengeluaran pemerintah dan PDRB mempengaruhi pendapatan asli 

daerah di makassar. Variabel bebas terdiri dari Pengeluaran Pemerintah 

dan PDRB sedangkan variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah. 

Metode analisisnya menggunakan analisis regresi berganda 2 SLS. Hasil 

dari penelitian ini yaitu Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PAD melalui PDRB dan berpengaruh positif dan 

signifikan secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD).Sedangkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).
21

 

3. Sri Dewi Haksari, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klaten 

Tahun 1989-2011” 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang 

mempengaruhi PAD di Kabupaten Klaten. Data yang diamati dalam 

penelitian in I adalah data time series ,myang merupakan arsip dari kantor 

                                                           
20

Mokhamad Anwar, SE, M.Si, Yunizar, SE, M.Sc, Ph.D dan H.Sulaeman Rachman 

Nidar, SE, MBA, “Identifikasi Sektor Industri Dan Peranannya Dalam Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Garut”, Penelitian Peneliti Muda Laporan Akhir Penelitian LITMUD 

UNPAD, 2007, h. 1 
21

Indra Rindu Datu K, Dengan Judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Di Makassar Tahun 1999-2009”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Hassanudin, Makassar, 2012, h. iv 
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Badan Pusat Statistik ( BPS ) Jawa Tengah dan BPS Klaten tahun 1989 – 

2011. Model estimasi yang digunakan adalah Analisis regresi ECM ( Error 

Correction Model ). Hasil uji t menunjukkan variabel inflasi baik jangka 

panjang dan jangka pendek berpengaruh positif terhadap PAD.hasil uji F 

menunjukkan bahwa model eksis untuk digunakan dalam penelitian ini. Ini 

berarti bahwa variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Klaten melalui model ECM dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Jumlah 

Penduduk, tingkat Inflasi dan Pengunjung Pariwisata sebagai variabel 

independen,karena secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Klaten.22 

4. Dimas Gadang T.S, dengan judul “Analisis Peranan Sektor Pertanian 

Terhadap Perekonomian Jawa Tengah (Pendekatan Analisis Input-

Output)” 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan sektor pertanian 

terhadap sektor lain dalam perekonomian Jawa Tengah dan juga untuk 

mengetahui multiplier output dan multiplier ekspor dari sektor pertanian. 

Analisis Input-Output digunakan untuk melihat keterkaitan antara input 

dan output serta multiplier dari dan untuk sektor pertanian. Estimasi 

keterkaitan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Tabel 

Input Output Jawa Tengah tahun 2008 Klasifikasi 88 sektor yang 

kemudian disederhanakan menjadi 37 sektor dengan mengagregasi 

sektor-sektor diluar sektor pertanian.  

                                                           
22

Sri Dewi Haksari, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Klaten Tahun 1989-2011”, Skripsi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas muhammadiyah Surakarta, 2014, h. 3 
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Hasil analisis keterkaitan sektor pertanian adalah lebih banyak sektor 

yang memiliki keterkaitan langsung ke depan yang lebih besar 

dibandingkan dengan keterkaitan langsung ke belakang, sehingga sub-

sub sektor pertanian lebih banyak berperan dalam output multipliernya. 

Angka keterkaitan ke belakang yang paling besar adalah sub sektor 

Bahan Makanan Lainnya sebesar 1,46018 dan angka ketrkaitan ke depan 

yang paling besar adalah sub sektor Tebu dengan angka keterkaitan 

sebesar 38,06591. Angka output multiplier terbesar adalah subsektor 

Bahan Makanan Lainnya sebesar 52,76845. Optimalisasi output dan 

input dari sub sektor Bahan Makanan Lainnya dan Tebu dapat 

memaksimalkan produksi dari sektor lain yang menggunakan output dari 

sub sektor tersebut sebagai bahan baku produksi.
23

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian 

yang menggunakan pendekatan kuantitatif.
24

 

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris maka di tetapkan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1) Ha: Terdapat pengaruh pada sektor pertanian terhadap pendapatan 

asli daerah 

                                                           
23

Dimas Gadang T.S, Dengan Judul “Analisis Peranan Sektor Pertanian Terhadap 

Perekonomian Jawa Tengah (Pendekatan Analisis Input-Output)”,Skripsi Fakultas Ekonomi 

Universitas Diponegoro, semarang, 2010, h.5 
24

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 

2014), h. 65 
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Ho: Tidak terdapat pengaruh pada sektor pertanian terhadap 

pendapatan asli daerah 

2) Ha: Terdapat pengaruh pada sektor industri pengolahan terhadap  

pendapatan asli daerah 

Ho: Tidak terdapat pengaruh pada sektor industri pengolahan 

terhadap pendapatan asli daerah. 

3) Ha  :    Pendapatan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan 

berpengaruh secara simultan terhadap  variabel tingkat 

Pendapatan Asli Daerah. 

Ho  :       Pendapatan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan 

tidak berpengaruh secara simultan terhadap  variabel 

tingkat Pendapatan Asli Daerah. 

4) Ha : Dalam pandangan ekonomi Islam Pendapatan sektor 

pertanian dan sektor industri pengolahan berpengaruh 

secara simultan terhadap variabel tingkat Pendapatan Asli 

Daerah. 

Ho    : Dalam Pandangan ekonomi Islam Pendapatan sektor 

pertanian dan sektor industri pengolahan tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel tingkat 

Pendapatan Asli Daerah. 



 

22 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Pertanian dan Sektor 

Industri Pengolahan dalam Ekonomi Islam 

1. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam 

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan 

secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti 

dengan baik, tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Arah pekerjaan 

yang jelas dan landasan yang mantab serta cara-cara mendapatkannya 

yang transparan akan menjadikan amal perbuatan yang mendapatkan 

ridho dan hidayah dari Allah SWT. Hal ini merupakan prinsip utama 

dalam ajaran Islam.  

a. Prinsip dalam Ekonomi Islam 

Berikut disampaikan beberapa prinsip atau kaidah dalam 

ekonomi Islam yang relevansinya dengan al-Qur‟an atau al-Hadits 

antara lain sebagai berikut: 

1) Prinsip amar ma‟ruf dan nahi munkar. 

2) Kewajiban menegakkan kebenaran. 

3) Kewajiban menegakkan keadilan. 

4) Kewajiban menyampaikan amanah
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b. Tujuan dalam Ekonomi Islam 

Tujuan dalam ekonomi Islam Dalam hal ini akan dijelaskan 

tentang tujuan-tujuan Syariah dan kebahagiaan merupakan tujuan 

utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh 

kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya 

terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam 

jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
25

 

Terdapat dua hal pokok yang kita perlukan dalam 

memahami bagaimana mencapai tujuan hidup sebagai hasil dari 

usaha dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam islam, yaitu 

pertama tujuan untuk mencapai falah dan yang kedua tujuan 

mashlahah. 

1) Falah 

Secara literal falah  adalah kemuliaan dan kemenangan, 

yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut Islam  

falah  dapat dimaknai sebagai keberuntungan di dunia dan 

akhirat. 

Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab 

kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat di capai 

melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan 

rohani dari personalitas manusia.  

                                                           
25

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam,(Jakarta:Rajawali Pers,2013), h.1 
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Karena itu, memaksimumkan output  total semata-mata 

tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. 

Memaksimumkan output, harus di barengi dengan menjamin 

usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang 

terletak pada batin manusia, keadilan serta permainan yang fair 

pada semua peringkat interaksi manusia.  

Hanya pembangunan yang seperti inilah yang akan selaras 

dengan tujuan-tujuan syariah (maqasid asy-syariah) selain akan 

meningkatkan pendapatan daerah maka akan mencapai keridhoan 

Allah SWT. 

Dalam tabel 1.1 tampak bahwa fallah  mencakup aspek 

yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini 

secara pokok meliputi spiritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial 

dan budaya, politik dan termasuk aspek dari tujuan Pendapatan 

Asli Daerah.
26

 

Tabel 2.1  

Aspek makro dan aspek mikro dalam fallah 

Unsur Fallah Aspek Mikro Aspek Makro 

Kelangsungan hidup Kelangsungan hidup 

biologis: kesehatan, 

kebebasan keturunan dan 

sebagainya. 

Keseimbangan ekologi 

dan lingkungan 

Kelangsungan hidup 

ekonomi: kepemilikan 

faktor produksi 

1. Pengelolaan SDA 

2. Penyediaan 

kesempatan 

berusaha untuk 

semua penduduk 

Kelangsungan hidup Kebersamaan sosial, 
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sosial: persaudaraan dan 

harmoni hubungan sosial 

ketiadaan konflik antar 

kelompok 

Kelangsungan hidup 

politik: kebebasan dalam 

berpartisipasi politik 

Jati diri dan kemandirian  

Kebebasan 

Berkeinginan 

Terbebas kemiskinan  Penyediaan sumber daya 

untuk seluruh penduduk 

Kemandirian hidup Penyediaan sumber daya 

untuk generasi 

mendatang 

Kekuatan dan Harga diri Harga diri Kekuatan ekonomi dan 

kebebasan dari utang 

 

Perlindungan terhadap 

hidup dan kehormatan 

Kekuatan militer 

 

2) Mashlahah 

Kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat terwujud 

apabila terpenuhinya kebutuhan hidup manusia atau masyarakat 

secara seimbang, sehingga akan menyebabkan dampak yang 

disebut mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan 

baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan 

kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.
27

 

Tujuan utama dari syari‟at Islam yang juga merupakan 

tujuan ekonomi Islam menurut As-Shatibi adalah mencapai 

kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 

lima ke-mashlahahan, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta, 

dan kelangsungan keturunan.
28
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 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, h.5 
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Untuk mencapai kedua tujuan hidup tersebut, yaitu falah 

dan terutama mashlahah yang secara otomatis tidak dapat kita 

lepaskan dengan kegiatan ekonomi kita sehari-hari adalah dengan 

mewujudkannya dengan jalan menjalankan bentuk ekonomi Islam 

dalam mendukung peningkatanPendapatan Asli Daerah (PAD) 

dengan potensi daerah yang ditingkatkan dengan baik dan benar 

sesuai dengan syariat. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, 

dalam Q.S At-Taubah (9):105:
29

 

                              

                           

Artinya:”Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

2. Pengertian dan Dasar Hukum Pendapatan Daerah  

Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang dikelola 

oleh Negara yang sumbernya dari masyarakat dan akan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan untuk mensejahterakan.
30

 

Sumber keuangan pada masa Rasulullah Saw pemikiran 

Ekonomi Islam diawali sejak nabi Muhammad Saw diutus sebagai 

                                                           
29

Q.S At-Taubah(9):105  
30

Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro,2008)  h. 187 
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seorang rasul (utusan Allah). Rasulullah Saw mengeluarkan sejumlah 

kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan 

masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik dan juga 

masalah perniagaan atau ekonomi. 

Dasar hukum dalam kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sudah diatur baik dalam hukum Islam maupun dan peraturan 

perundang-undangan yang ada di Indonesia. 

Pendapatan asli daerah jika dilihat dari cermin ekonomi Islam 

pada masa penguasa muslim pajak diwajibkan oleh penguasa muslim 

karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan Negara atau untuk 

mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan 

Negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan 

tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan 

bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka 

menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit 

adnaa al-mashlahatain tahshilan li a”laahuma” (sengaja tidak 

mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh 

mashlahat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas li 

daf‟I dlararin „aam” menanggung kerugian yang lebih ringan dalam 

rangka menolak kerugian yang lebih besar). 

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam 

al-Musthasfa dan asy-Syatibhi dalam al-I‟tisham ketika 

mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan 
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kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan 

retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya.
31

 Sudah diketahui bawa 

berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan 

merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat. Allah 

ta‟ala berfirman, dalam Al-Qur‟an Al-Hujurat(49) :15
32

 

                             

                     

Artinya:”orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang 

percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka 

tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa 

mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar”. 

 

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an At-taubah ayat : 41 

                          

          

Artinya:”Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan 

maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan 

Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui”. 

Dan Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur‟an Al-Baqarah : 195 
33
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 Masdar F. Mas‟udi, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam. 

(Jakarta:pustaka firdaus,1993), h. 13 
32
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Artinya:”Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik”. 

 

3. Sumber Pendapatan Daerah  

a. Zakat 

Zakat mempunyai prinsip yang sangat jelas, bila prinsip-

prinsip ini dijalankan oleh muzakki maupun mustahik
34

, maka 

zakat sebagai instrumen keuangan dalam rangka pemerataan 

pendapatan dan pengurangan kemiskinan dapat menjadi sebuah 

instrumen baru dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang 

berkeadilan. 

Oleh karena itu zakat masih sangat efektif dalam 

menyokong pendapatan dalam suatu daerah walaupun zakat 

berasal dari Negara dan kebiasaan (culture) Islam bukan berarti 

sistem Negara yang bukan Islam tidak dapat menggunakannya 

karena melihat manfaat dan keefektifan dalam pengelolaan zakat 

dapat menghapuskan tingkat ketimpangan dalam keadilan. 

Berikut ini beberapa prinsip dalam instrument zakat, 

diantaranya
35

: 

1) Prinsip keyakinan 

Zakat harus ditunaikan dan didistribusikan dengan 

penuh keyakinan bahwa zakat merupakan salah satu 
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ibadah yang diwajibkan Allah kepada hambanya dengan 

balasan kebaikan disisinya, tanpa keyakinan dan keimanan 

yang kuat seseorang tidak akan bisa membayar atupun 

mendistribusikannya sesuai dengan apa yang telah 

ditentukan. 

2) Prinsip keadilan 

Yang dimaksud dengan keadilan disini adalah 

pemerataan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, 

beliau mengutip sebuah Hadits Rasulullah SAW tentang 

keadilan mengenai zakat pertanian yang artinya: 

“bagi hasil tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau 

yang diairi oleh air yang mengalir pada permukaan bumi 

ditentukan zakatnya pada sepersepuluh dari hasilnya, 

sedangkan yang diairi air sumur zakatnya seperduapuluh 

dari hasilnya.”(HR. Bukhari). 

 

3) Prinsip produktivitas 

Yang dimaksud dengan prinsip produktivitas disini 

adalah sampia pada batas waktu yang telah ditentukan 

sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang artinya: 

“ibnu umar berkata Rasulullah SAW menyampaikan: 

Barangsiapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, 

berlaku zakat atasnya.” (HR. Tirmidzi). 

 

4) Prinsip nalar 

Yang dimaksud dengan prinsip nalar disini adalah 

orang yang menunaikan dan mendistribusikan zakat 
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haruslah orang yang berakal dan orang yang bertanggung 

jawab dan dapat melaksanakannya dengan baik. 

5) Prinsip kemudahan 

Kemudahan zakat baik dalam pembayaran maupun 

penyaluran harus mudah untuk diakses dan seterusnya. 

6) Prinsip kebebasan 

Seseorang harus bebas merdeka sebelum ia 

dikategorikan sebagai orang yang harus membayar zakat, 

karena itu seorang budak maupun tawanan tidak 

diwajibkan membayar zakat dan selainnya. 

b. Wakaf 

Wakaf  berasal dari bahasa arab dari kata waqf yang 

merupakan bentuk masdar dari kata kerja waqafa, ia mempunyai 

berbagai makna mengikuti tujuan dan penggunaan ayat itu 

sendiri. 

Wakaf  berfungsi dapat menambah dan menjadi potensi 

dalam meningkatkan pendapatan dari suatu daerah karena wakaf 

merupakan salah satu instrument keuangan selain zakat, infak, 

sedekah yang ada di Indonesia. Dengan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah wakaf juga 

merupakan cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan 

pengembangan kelembagaan, akses, kesejahteraan, penyadaran 

dan partisipasi politik. 
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Adapun tugas badan wakaf Indonesia sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Wakaf, adalah sebagai berikut
36

: 

1) Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola 

dan mengembangkan harta benda wakaf. 

2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf berskala nasional dan internasional. 

3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan 

peruntukan dan status harta benda wakaf. 

4) Memberhentikan dan mengganti nazir. 

5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda 

wakaf. 

6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah 

dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 

c. Sukuk 

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai 

pengganti dari istilah obligasi syariah (Islamic Bonds). Istilah 

sukuk berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari 

kata „sakk‟ yang berarti dokumen atau sertifikat.  

Adapun jika ditinjau secara istilah, pengertian sukuk dapat 

merujuk pada beberapa definisi yang telah dirumuskan, antara 

lain berdasarkan Fatwa AAOIFI (2009) (Lembaga nirlaba 

internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan 
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standardisasi di bidang keuangan syariah) Nomor 17, sukuk 

adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan 

yang tidak terbagi atas suatu asset, hak manfaat, an jasa-jasa atau 

atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. 

Sukuk memiliki karakteristik khusus yang membedakannya 

dengan instrument keuangan lainnya. berdasarkan definisi sukuk 

yang telah dijelaskan di atas dan dengan mengacu pada AAOIFI 

Sharia Standards Nomor 17 tentang Sukuk Investasi, dapat 

dijelaskan karakteristik sukuk, sebagai berikut
37

: 

1) Sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang diterbitkan 

oleh pihak penerbit untuk menetapkan klaim pemegang 

sukuk atas hak dan kewajiban financial yang dipresentasikan 

dalam sukuk. 

2) Sukuk mempresentasikan kepemilikan bersama atas asset 

(underlying asset) yang ditujukan untuk kepentingan 

investasi. 

3) Sukuk diterbitkan berdasarkan akad-akad syariah. 

4) Perdagangan suatu jenis sukuk mengikuti ketentuan syariah 

yang mengatur mengenai perdagangan hak atas asset yang 

direprentasikan dalam sukuk. 

5) Pemegang sukuk (investor) secara bersama-sama sebagai 

keuntungan yang dihasilkan (return) sesuai dengan yang 
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diriilkan dalam prospektus, dan berbagai kerugian sesuai 

dengan porsi kepemilikan sukuk. 

4. Potensi Pendapatan Asli Daerah 

Pemanfaatan potensi seperti yang terdapat di tempat penelitian 

terutama pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. 

Pemanfaatan potensi seperti yang terdapat di tempat penelitian 

terutama pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi 

tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu sebagai berikut: 

a. Bidang pertanian 

Pertanian merupakan kegiatan mengolah tanah dan 

menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat. Kegiatan 

pertanian memanfaatkan tanah yang subur di dataran rendah. 

Dalam Q.S. Al-An‟am : 141, menjelaskan tentang sumber daya 

alam terutama di bidang perkebunan sebagaimana firmannya
38

: 

                      . . . 

Artinya” Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjung dan yang tidak berjunjung….” 

Kegiatan ekonomi di bidang pertanian dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu sebagai berikut: 

i. Pertanian pada lahan basah 

ii. Pertanian lahan kering 

 

                                                           
38

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya cetakan ke-10, (Bandung: 
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b. Bidang perkebunan 

Usaha perkebunan dapat dilakukan di dataran tinggi 

maupun dataran rendah. Indonesia merupakan daerah yang 

potensial untuk usaha perkebunan karena tanahnya yang subur. 

Dalam Q.S An-Nahl :10 itu sendiri diingatkan tentang kekayaan 

flora dan fauna dengan firman-Nya:
39

 

                       

Artinya: “Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari 

langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan 

sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada 

(tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.” 

 

Tafsirannya menjelaskan bahwa, Dia-lah (Allah) yang 

menumbuh kembangkan, membesar tinggikan berbagai 

pepohonan dan tanaman yang tumbuh dengan merambat seperti 

pepohonan semangka, labu, mentimun, dan lain-lain; maupun 

tanaman-tanaman yang meninggi dan membesar seperti pohon 

kurma, pohon kelapa, pohon jati, dan lain-lain.
40

 Tanaman yang 

cocok untuk perkebunan di dataran tinggi antara lain, teh, kopi, 

cengkeh, strowberi dan sayur-sayuran. Sedangkan tanaman yang 

cocok untuk perkebunan di dataran rendah antara lain kelapa 

tembakau, papaya dan lain-lain. 
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 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi Teks Terjemah dan Tafsir, 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2013), h. 91. 
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c. Bidang peternakan 

Usaha peternakan haruslah memperhatikan lokasi yang 

tepat untuk menggembala ternaknya. Menggembala artinya 

mencari tempat untuk merumput atau makan binatang ternak.         

Daerah padang rumput sangat potensial untuk usaha 

peternakan sapi dan kambing. Dalam Al-Qur‟an mengingatkan 

tentang kekayaan alam dalam bentuknya yang bermacam-

macam, pada banyak ayat dan suratnya.  

Dalam surat An-Nahl : 66 misalnya, Al-Qura‟an 

mengingatkan tentang kekayaan fauna dan yang di hasilkannya 

seperti daging, kulit, bulu, dan lain-lain. Allah berfirman:
41

 

                          

          

Artinya: “Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu 

benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu 

minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu 

yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi 

orang-orang yang meminumnya. 

Usaha di bidang peternakan dapat dibagi menjadi:
 42

 

i. Ternak hewan besar, contohnya sapi dan kerbau 

ii. Ternak hewan kecil, contohnya kelinci dan kambing 

iii. Ternak unggas, contohnya ayam, itik, angsa dan burung 

                                                           
41

Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro,2008)  h. 270  
42

Yusuf Qardawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta:Rabbani 

Press,2004), h.174. 
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Manfaat sumber daya alam terutama binatang ternak telah 

dijelaskan dalam Q.S An-Nahl :5, yang berbunyi:
43

 

                         

Artinya: “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk 

kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-

bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”. 

Dalam tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa Dia-lah Allah 

yang telah menciptakan barang ternak diantaranya unta, kuda, 

sapi, dan lembu yang paling sering disebutkan dalam Al-Qur‟an, 

semata-mata untuk kemashlahatan kamu (manusia). Dalam 

berbagai jenis binatang ternak itu ditemukan beberapa atau 

bahkan sejumlah (manfaat), di antaranya sebagai sarana 

penghangat atau pemanas di saat-saat mengalami kedinginan di 

musim dingin.
44

 

d. Bidang perikanan 

Usaha perikanan merupakan usaha menangkap ikan baik 

di laut, sungai maupun danau. Jenis ikan air laut antara lain 

bandeng, pari serta teri. Sedangkan ikan air tawar antara lain 

lele, nila dan mas. Indonesia sangat potensial untuk usaha 

perikanan karena wilayah Indonesia sebagian besar adalah 

perairan. Ikan selain untuk dimakan juga dapat digunakan untuk 

iakn hiasan antara lain ikan koki, mas dan arwana. Ikan juga 

                                                           
43

 Ibid, h. 168. 
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 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi Teks Terjemah dan Tafsir, 
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dapat di budi dayakan di tambang, empang maupun tambak. 

Seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nahl :14, Allah 

Berfirman:
45

 

                        

                     

           

Artinya: ”Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan 

(untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang 

segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan 

yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, 

dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan 

supaya  kamu bersyukur”. 

 

e. Bidang Perdagangan 

Perdagangan adalah usaha yang bermanfaat untuk di 

distribusikan dari produsen ke konsumen. Baik distribusi dari 

barang kota ke desa maupun sebaliknya. Kegiatan perdagangan 

dapat dilakukan di pasar, keliling, swalayan atau membuka toko. 

Seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nisa‟ :29, Allah 

Berfirman:
46
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Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 
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46
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Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu;Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

 

f. Bidang perindustrian 

Perindustrian merupakan usaha untuk menghasilkan 

barang. Industri membutuhkan bahan baku dan tenaga manusia. 

Untuk bahan baku industri memanfaatkan sumber daya alam 

yang ada sehingga biasanya lokasi industri dekat dengan lokasi 

bahan baku. Namun ada pula industri yang jauh dari lokasi 

bahan baku sehingga mendatangkan bahan baku dari tempat 

lain. 

Industri juga memanfaatkan tenaga manusia untuk proses 

pengolahan barang, pengoperasian mesin, mengatur perusahaan 

dan memasarkan barang, untuk itu dibutuhkan tenaga manusia 

yang cakap, terampil dan terlatih. Contoh industri antara lain 

industri tekstil, baja, sepatu makanan, dan obat. Industri juga 

dilakukan di rumahan (home industry). Terutama dijelaskan 
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dalam Q.S Al-Hadid :25 tentang industri makanan, Allah 

berfirman:
47

 

                            

                           

                      

Artinya:”Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami 

dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami 

turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya 

manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi 

yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai 

manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi 

itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong 

(agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. 

 

g. Bidang pertambangan 

Usaha pertambangan merupakan usaha dengan 

memanfaatkan hasil bumi. Indonesia merupakan Negara yang 

kaya akan hasil tambang seperti pasir kuarsa, biji besi, minyak 

bumi, emas dan gas alam. Kegiatan pertambangan dapat 

dilakukan di darat maupun laut. Seperti yang terdapat dalam Q.S 

Ar-Ra‟d :17, Allah Berfirman:
48
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Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 
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48
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Artinya:”Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka 

mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka 

arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa 

(logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan 

atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. 

Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar 

dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu 

yang tak ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada 

manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat 

perumpamaan-perumpamaan” 

 

h. Bidang pariwisata 

Kegiatan pariwisata banyak yang memanfaatkan potensi 

alam, sosial dan budaya. Alam yang indah sangat potensial 

untuk kegiatan wisata. Keanekaragaman seni dan budaya suatu 

daerah juga sangat potensial untuk pariwisata. Berbagai tarian 

adat, rumah adat, seni musk, makanan khas daerah merupakan 

contoh budaya yang potensial untuk kegiatan wisata.  

Berbagai bangunan bersejarah dan bernilai seni seperti 

candi, dan benteng juga banyak dimanfaatkan untuk wisata. 

Indonesia sedang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan 

membuka wisata-wisata baru.  

Dengan adanya objek wisata banyak mendatangkan 

wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan 

banyaknya kunujungan berarti meningkatkan pendapatan 

daerah. 
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5. Sektor Pertanian 

Kegiatan pertanian yang meliputi budaya bercocok tanam dan 

memelihara ternak merupakan kebudayaan manusia paling tua. Tetapi 

dibandingkan dengan sejarah keberadaan manusia, kegiatan bertani ini 

termasuk masih baru. Sebelumnya, manusia hanya berburu hewan dan 

mengump ulkan bahan pangan untuk dikonsumsi. 

Berbagai teknologi pertanian dikembangkan guna mencapai 

produktivitas yang diinginkan. Di lain pihak, ilmu pertanianpun 

berkembang. Ilmu pertanian kemudian tumbuh bercabang-cabang, 

terspesialisasi, seperti misalnya agronomi, ilmu tanah, sosial ekonomi, 

proteksi tanaman, dan sebagainya. 

Kemajuan ilmu dan teknologi, peningkatan kebutuhan hidup 

manusia, memaksa manusia untuk memacu produktifitas menguras 

lahan, sementara itu daya dukung lingkungan mempunyai ambang 

batas toleransi. Sehingga, peningkatan produktivitas akan 

mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang pada ujungnya akan 

merugikan manusia juga. 

Di zaman sekarang kita dihadapkan pada banyaknya jenis dan 

macam pekerjaan. Pekerjaan atau mata pancaharian seseorang kian 

bertambah banyak sesuai dengan bertambahnya penduduk dan 

semakin khususnya keahlian seseorang. 

Namun sebenarnya pada asalnya hanya ada tiga profesi 

sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Dia berkata: “Pokok 

http://www.lablink.or.id/Agro/agr-sejarah.htm
http://www.lablink.or.id/Agro/agr-agronomi.htm
http://www.lablink.or.id/Agro/agr-prod-dunia.htm
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mata pencaharian tersebut adalah bercocok tanam (pertanian), 

perdagangan dan pembuatan suatu barang (industri)”.  

Pertanian (bercocok tanam) merupakan mata pencaharian yang 

paling baik menurut para ulama dengan beberapa alasan:
49

 

a. Bercocok tanam adalah merupakan hasil usaha tangan sendiri, 

Nabi SAW bersabda:  

ٍِ َوأَىَّ ًَبَِى هللاِ َداُوَد  َها أََكَل أََحٌد طََعاًها قَطُّ َخْيًرا ِهْي أَْى يَأُْكَل ِهْي َعَوِل يَِد

َِ َوَسلََّن َكاَى يَأُْكُل ِهْي َعَوِل يَِدٍِ    َصلَّى هللاُ َعلَْي

Artinya: “Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik 

dari orang yang memakan dari hasil usaha tangannya, dan 

adalah Nabi Dawud „alaihi salam makan dari hasil tangannya 

sendiri”. 

b. Bercocok tanam memberikan manfaat yang umum bagi kaum 

muslimin bahkan binatang. Karena secara adat manusia dan 

binatang haruslah makan, dan makanan tersebut tidaklah 

diperoleh melainkan dari hasil tanaman dan tumbuhan. Dan 

telah bersabda Rosululloh SAW:  

ٌَُْ لََُ  ٌَُْ لََُ َصَدقَةً َو َها ُسِرَق ِه َها ِهْي ُهْسلٍِن يَْغِرُس َغْرًسا إاِلَّ َكاَى َها أُِكَل ِه

 َصَدقَةً َو َها أََكلَِت الطَّْيُر فَهَُى لََُ َصَدقَةً َو الَ يَْرَزُؤٍُ أََحٌد إاِلَّ َكاَى لََُ َصَدقَةً 

Artinya: “Tidaklah seorang muslim menanam tanaman 

melainkan apa yang dimakan dari tanaman tersebut bagi 

penanamnya menjadi sedekah, apa yang dicuri dari tanamannya 

tersebut bagi penanamnya menjadi sedekah, dan tidaklah 

seseorang merampas tanamannya melainkan bagi penanamnya 

menjadi sedekah”. (HR. Imam Muslim) 

c. bercocok tanam lebih dekat dengan tawakkal. Ketika seseorang 

menanam tanaman maka sesungguhnya dia tidaklah berkuasa 

atas sebiji benih yang dia semaikan untuk tumbuh, dia juga tidak 
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berkuasa untuk menumbuhkan dan mengembangkan menjadi 

tanaman yang berbunga kemudian berbuah kecuali atas 

kekuasaan Alloh.  

Setiap perbuatan/ kegiatan pasti ada aturannya, begitu pula 

dengan pertanian. Akan tetapi, masih banyak orang yang belum 

mengetahui dan belum bisa menjalankan kegiatannya sesuai 

aturan terutama aturan Islam.  

Oleh karena itu Islam memiliki beberapa konsep tentang 

pertanian 

1) Anjuran Islam untuk bercocok tanam
50

 

Anjuran islam dalam bercocok tanam dijelaskan 

juga bahwa Agama Islam rupanya menganjurkan untuk 

memakmurkan bumi dan memanfaatkan lahan supaya 

produktif dengan cara ditanami. 

Ada hadits-hadits yang menunjukkan anjuran ajaran 

agama Islam untuk bercocok tanam salah satunya yaitu 

hadits yang diriwayatkan Anas dari Rasulullah SAW 

bersabda: 

فَإِِى اْستَطَاَع أَْى الَ تَقُْىَم َحتَّى إِْى قَاَهِت السَّاَعةُ َو فِي يَِد أََحِدُكْن فَِسْيلَةٌ 

 يَْغِرَسهَا فَْليَْغِرْسهَا 

Artinya: “Sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan 

di tangan salah seorang diantara kalian ada bibit kurma 

maka apabila dia mampu menanam sebelum terjadi kiamat 

maka hendaklah dia menanamnya”. 
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2) Kebebasan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi 

pertanian. 

Di dalam kitab shohih muslim ada sebuah hadits 

yang diriwayatkan dari sahabat Anas, dia berkata: 

“bahwasanya ketika sampai di Madinah Nabi 

shallallahu „alaihi wa sallam melewati suatu kaum (dari 

kalangan sahabat anshor) yang sedang mengawinkan 

pohon kurma, maka beliau berkata: ”Sekiranya kalian 

tidak melakukannya niscaya itu lebih baik.” Anas 

melanjutkan: ”kemudian (mereka tidak melakukannya) 

sehingga hasilnya jelek (gagal). Tatkala Nabi shollallohu 

„alaihi wa sallam kembali melewati mereka, beliau 

bertanya kepada mereka: ”Bagaimana dengan pohon-

pohon kurma kalian?” Mereka berkata: ”Bukankah anda 

yang mengatakan begini dan begitu ( mereka mengikuti 

perkataan Nabi shollallohu „alaihi wa sallam tersebut 

meskipun hasilnya jelek). Maka Nabi shallallahu „alaihi 

wa sallam bersabda: ”Kalian lebih tahu dengan urusan 

dunia kalian”. 

Berdasarkan hadits tersebut diketahui bahwa para 

ahli pertanian lebih tahu mengenai apa yang lebih baik 

bagi pertanian dan lebih tahu apa yang bisa meningkatkan 

hasil pertanian. Maka jika mereka mengeluarkan 
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keputusan tentang suatu hal yang terkait dengan pertanian, 

maka hendaklah kita mengikuti mereka dalam masalah 

tersebut.” 

Sehingga mempelajari ilmu pertanian dan 

mengembangkannya adalah boleh dan tidaklah terlarang. 

Dan masalah tersebut diserahkan pada orang yang 

mempelajari pertanian atau pun orang-orang terjun di 

bidang pertanian, tidaklah ada campur tangan agama 

dalam hal ini. Namun nanti agama bisa ikut mengatur 

apabila sudah menyangkut pada masalah hukum misalnya 

halal dan haram. 

3) Kewajiban memperhatikan lingkungan 

Sebagai petani dan juga sebagai khalifah yang diutus 

oleh Allah SWT di muka bumi ini hendaknya menjaga dan 

harus bisa melestarikan alam, bukan sebaliknya hanya 

demi keuntungan pribadi kita malah merusak alam. Hal ini 

senada dengan firman Allah SWT dalamAl-Qur‟an Surat 

Al A‟raaf :56 :
51

 

                   

             

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di 

muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan 

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 
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Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro,2008)  h.152. 
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rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik”. 

 

4) Kewajiban membayar zakat 

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim 

yang mempunyai harta dan memenuhi nishab. Diantara 

hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa 

manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap 

harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam 

keadaan kekurangan. 

Rukun Islam yang ketiga ini mencakup di dalamnya 

hasil pertanian sebagai harta kaum muslimin yang wajib 

dikeluarkan zakatnya. Firman Allah subhanahu wa ta‟ala 

dalam Q.S Al-Baqarah :267
52

 

                     

                       

                        

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah 

(di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-

baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 

dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, 

bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. 
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Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro,2008)  h. 40.  



   48 
 

 
 

Dan Allah berfirman dalam Q.S Al-An‟am :141.
53

 

                            

                       

                       

          

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, 

tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun 

dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 

sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-

macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di 

hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 

miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-

lebihan”. 

6. Sektor Industri Pengolahan 

Islam menurut para ulama menawarkan sebuah semangat dan 

sikap mental agar setiap Muslim selalu berpandangan bahwa 

kehidupan hari esok harus lebih baik daripada hari ini dengan melalui 

aktivitas berkarya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam at-taubah 

(9):105 
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Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan”. 

 

Kesadaran untuk berkarya harus berlandaskan semangat tauhid. 

Sehingga semua aktivitas keseharian setiap Muslim harus diniatkan 

dan diorientasikan sebagai ibadah kepada Allah SwT (dalam rangka 

mencari keridlaan Allah SWT). Sebaliknya, setiap upaya ibadah 

kepada Allah harus direalisasi dalam bentuk „karya nyata‟ yang 

bernilai positif (amal shalih). Karya, bagi setiap Muslim, adalah 

ibadah dan ibadah merupakan implementasi dari sikap tauhid.
54

 

Islam selalu menyuruh umatnya untuk bekerja, apapun bentuk 

pekerjaan itu. Karena rahmat Allah akan diberikan kepada umat-Nya 

yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan mampu 

membagi kesejahteraannya dengan orang lain, sangat terpuji dalam 

Islam. Islam juga mengecam umatnya yang malas bekerja. Bahkan 

seorang muslim yang miskin sangat dekat dengan kekufuran. Usaha 

industry adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati 

dalam Islam. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus 

menepati aturan-aturan Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan 

Islam. Lima prinsip seorang muslim dalam aktifitas ekonominya, 

yaitu: tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyah, istikhlaf, tazkiyatul nafs 

dan al-falah. 
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Maka aspek utama motivasi berindustri dalam Islam adalah
55

: 

a. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya. Seorang pengusaha 

Islam tidak diizinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan semata-

mata dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan untuk 

menegakkan keadilan dan kebajikan yang diingini oleh agama Islam. 

Permasalahan yang dihadapi pengusaha sehubungan dengan 

rasionalitas ekonomi dan kehendak Islam adalah bahwa ia 

diharapkan akan bertindak untuk mendukung dan menguntungkan 

para konsumen disamping keuntungannya sendiri. 

b. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan 

kemaslahatan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat 

keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan. 

c. Membatasi pemaksimuman keuntungan sesuai dengan batas-batas 

yang telah ditetapkan oleh prinsip diatas. 

B. Sektor Pertanian 

1. Pengertian sektor pertanian 

Ilmu ekonomi pertanian termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu 

kemasyarakatan (social sciences), yaitu ilmu yang memepelajari 

perilaku dan upaya, serta hubungan-hubungan antarmanusia. 

Sektor pertanian adalah kegiatan bercocok tanam yang menjadi 

lahan usaha bagi manusia di bidang bercocok tanam. Dalam hal ini 
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sektor ekonomi adalah suatu lapangan usaha yang terdapat di laporan 

Pendapatan Daerah Regional Bruto.
56

 

Dimana sektor pertanian menurut Van Aarsten (1953) adalah 

suatu lahan usaha yang mana kegiatannya mendapatkan hasil yang 

berasal dari tanaman atau hewan yang awalnya dicapai dengan sengaja 

meningkatkan kemungkinan yang telah diberikan oleh alam untuk 

berkembang biak tanaman atau hewan. 

Menurut Y.W.Wartaya Ray Griffin dimana sektor pertanian 

adalah suatu pengembangan substansial, yaitu sebagai kebutuhan 

pangan, penyedia bahan baku untuk industri, pengusaha dan 

penyumbang devisa. 

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sektor 

pertanian merupakan Suatu lapangan usaha untuk mengurangi 

pengangguran yang masuk kedalam lahan usaha didalam PDRB 

(Pendapatan Daerah Regional Bruto) dengan bidang usaha 

pengembangan lahan secara substansial untuk memenuhi kebutuhan 

pangan dan juga untuk menjaga kelestarian yang telah diberikan alam 

untuk dimanfaatkan secara manusia yang ada di bumi. 

2. Macam-macam pertanian 

Soekartawi dalam jurnal pendidikan geografi, menyebutkan 

macam-macam pertanian
57

: 
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   52 
 

 
 

a. Pertanian Tradisional (Subsistem)  

Produksi pertanian tradisional, apabila produksi pertanian dan 

konsumsi sama banyaknya dan hanya satu atau dua macam 

tanaman saja (padi atau jagung) yang merupakan sumber pokok 

bahan makanan. Produksi dan produktivitas rendah karena 

hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana. 

Penggunaan modal sedikit, sedang tanah dan tenaga kerja 

manusia merupakan faktor produksi yang dominan. 

b. Pertanian tradisional menuju modern 

Penganekaragaman pertanian merupakan suatu langkah utama 

yang cukup logis dalam masa transisi pertanian tradisional ke 

pertanian modern. Tanaman-tanaman pokok tidak lagi 

mendominasi produksi pertanian, karena tanaman-tanaman 

perdagangan yang baru seperti; buah-buahan, kopi, teh dan lain-

lain sudah mulai dijalankan bersama dengan usaha peternakan 

yang sederhana. 

Pemakaian alat-alat sederhana seperti traktor kecil, hewan 

penarik bajak, bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas 

pertanian. Penggunaan bibit-bibit unggulan, pupuk dan irigasi 

yang baik juga meningkatkan produksi pertanian, dengan 

demikian para petani bisa memproleh surplus produksi yang 

lebih baik agar bisa dijual kepasar.  
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Penganekaragaman pertanian akan memperkecil dampak 

kegagalan penen tanaman pokok dan memberi jaminan 

kepastian pendapatan yang sebelumnya tidak pernah ada. 

1) Pertanian modern 

Pertanian modern atau dikenal dengan istilah pertanian 

spesialisasi menggambarkan tingkat pertanian yang 

paling maju. Keadaan demikian bisa dilihat di negara-

negara yang lebih maju. Pertanaian modern bisa berbeda-

beda dalam ukuran dan fungsinya.  

Jenis pertanian gandum dan jagung di Amerika Utara 

hampir semua menggunakan peralatan mekanis yang 

sangat hemat tenaga kerja, mulai dari jenis traktor yang 

paling besar dan jenis-jenis mesin panen modern sampai 

pada teknik penyemprotan udara yang memungkinkan 

satu keluarga bisa mengolah dan menanami beribu-ribu 

hektar tanah pertanian. 

3. Indikator pembangunan pertanian 

a. Sumber daya alam
58

 

1) Tanah 

Tanah adalah tubuh  alam yang tersusun dalam 

bentuk profil. Tanah terdiri dari berbagai campuran-

campuran mineral pecah lapuk dan organik pengurai, 
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sebagai lapisan tipis penutup permukaan bumi, serta 

menjamin tumbuhnya tumbuhan, hewan, dan manusia. 

Tumbuhan alamiah di suatu tempat biasanya telah 

sesuai dengan persediaan air dan zat-zat hara alam harus 

ditambah dengan pengairan dan atau pemupukan. Dengan 

cara ini tanah dapat dikelola dan diubah secara efektif. 

Tanah dapat dikelola dan diubah secara efektif. Tanah 

sebagai salah satu faktor produksi merupakan tempat 

produksi tanaman berlangsung. 

Menurut topografi, lahan dibedakan kemiringannya 

menjadi empat, antara lain: 

a) Lahan dengan lereng 0-3%: datar, termasuk rawa-

rawa, untuk tanaman padi atau perkebunan kelapa. 

b) Lahan dengan lereng 3-8%: baik untuk tanaman 

setahun tertentu apabila dibuat teras atau kontur 

c) Lahan dengan lereng 8-15%: baik untuk tanaman 

rumput sehingga cocok untuk area peternakan 

d) Lahan dengan lereng >15%: baik untuk tanaman 

kayu sehingga cocok untuk area perkebunan atau 

kehutanan. 

Pertumbuhan penduduk yang terus menerus berimplikasi 

terhadap bidang pertanian yaitu yang menyangkut hubungan 

antara pemilik tanah dan penggarap, yang makin lama makin 



   55 
 

 
 

kompleks. Jika suatu daerah berpenduduk sangat padat yang 

jumlah petani penyakapnya memerlukan tanah garapan jauh 

lebih besar dari pada persediaan yang ada maka pemilik tanah 

dapat meminta syarat-syarat yang lebih berat dibandingkan 

dengan daerah tempat persediaan persediaan tanah garapan 

masih luas. 

David Ricardo, seorang ahli ekonomi berkebangsaan 

inggris yang dikenal sebagai salah seorang penulis terkemuka 

dalam hal sewa tanah, menyebutkan bahwa tinggi rendahnya 

sewa menyewa disebabkan oleh perbedaan tingkat 

kesuburannya. Semakin subur tanah tersebut maka semakin 

semakin tinggi sewanya. Disamping itu tinggi rendahnya nilai 

tanah di tentukan oleh faktor kelangkaan tanah, tingkat 

kesuburan tanah, macam komoditi yang di produksikan, letak 

dan posisi, serta pembayaran-pembayaran lainnya. 

Berdasarkan penguasaannya atas sebidang lahan, petani 

dibedakan menjadi petani pemilik penggarap, petani penyewa, 

petani penyakap, dan buruh tani yang tidak mempunyai 

kewenangan sedikitpun atas sebidang tanah. Berdasarkan luas 

lahan yang dimiliki, ada petani kaya pemilik lahan luas, petani 

menegah pemilik lahan sedang, dan petani gurem pemilik lahan 

sempit.  



   56 
 

 
 

Penggunaan lahan atau tanah dalam bidang pertanian 

meliputi usaha tani tanaman padi dan atau palawija, usaha tani 

tanaman hortikultura, usaha tani tanaman perkebunan, usaha tani 

tanaman kehutanan, usaha tani ternak atau unggas, budi daya 

ikan atau biota lain di air tawar, budi daya ikan atau biota lain di 

tambak air payau, dan usaha penangkaran satwa liar. Secara 

mikro, pengaruh tanah dalam pertanian dilihat dari penguasaan 

lahan, luas lahan garapan, dan nilai lahan. 

Macam-macam lahan menurut kepemilikan oleh petani 

dibedakan menjadi: 

a) Lahan yang dibeli, baik kontan maupun angsuran 

b) Lahan warisan 

c) Lahan yang diperoleh secara hibah 

d) Lahan yang dimiliki berdasarkan land reform 

e) Lahan sewa 

f) Lahan bagi hasil (sakap) 

g) Lahan gadai 

h) Lahan bengkok atau pelungguh 

i) Lahan bebas sewa 

j) Lahan yang dikuasai 

k) Lahan pertanian  
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2) Iklim 

Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata di suatu 

tempat. Iklim merupakan salah satu sumber daya alam 

yang memegang peranan penting dalam bidang pertanian. 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaan tergantung 

kepada lingkungan, tanah dan iklim.  

Iklim berpengaruh nyata pada setiap fase kegiatan 

pertanian, unsur-unsur iklim terdiri dari radiasi, suhu, 

kelembaban udara, awan, curah hujan, penguapan, tekanan 

udara, dan angin. 

Klasifikasi iklim menurut Koppen didasarkan pada 

zona-zona vegetasi. Koppen menyatakan bahwa vegetasi-

vegetasi alamiah merupakan ekspresi dari keseluruhan 

iklim dan memiliki hubungan erat dengan sifat-sifat suhu 

dan kandungan uap air daerah tersebut. Tipe-tipe utama 

iklim menurut Koppen, antara lain
59

: 

a) Tipe A daerah hujan tropis. 

b) Tipe B daerah iklim kering. 

c) Tipe C daerah iklim sedang berhujan. 

d) Tipe D daerah iklim hutan dingin. 

e) Tipe e daerah iklim kutub. 
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3) Air 

Air merupakan faktor lain yang juga penting dalam 

usaha peningkatan produksi selain tanah dan iklim. Air 

merupakan syarat mutlak bagi kehidupan dan 

pertumbuhan tanaman. Air dapat berasal dari air hujan 

atau dari irigasi. 

Pemanfaatan air yang intensif mampu mendukung 

kenaikan hasil yang sangat signifikan, bahkan nilai tanah 

juga dapat mengalami peningkatan sebagai akibat adanya 

faktor air. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

membandingkan hasil pertanian antara lahan yang diairi 

dengan lahan yang tidak diairi. 

4) Sumber Daya Manusia 

Dalam pandangan makro, hal-hal yang menyangkut 

sumber daya manusia sebagai produksi meliputi
60

:  

a) Angkatan kerja sebagai tenaga kerja yang 

merupakan faktor utama dalam produksi dimana 

manusia bekerja untuk menghasilkan barang dan 

jasa sebagai produsen penghasil barang dan jasa, 

manusia dalam kelompok ini merupakan tenaga 

kerja yang produktif. 
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b) Sumber daya manusia memiliki kinerja dan mutu 

yang bisa ditingkatkan dalam beberapa hal, oleh 

karena itu produktivitas tenaga kerja pertanian dapat 

itingkatkan mealui berbagai cara, antara lain dengan 

pendidikan, latihan dan penyuluhan. Semua ini 

dilakukan untuk untuk meningkatkan mutu dan hasil 

kerjanya. 

4. Peran Sektor Pertanian 

Selama ini, sektor pertanian yang telah berperan dalam 

perekonomian nasional melalu pembentukan PDB, perolehan devisa, 

penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, 

penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pndapatan masyarakat. 

Di sisi lain, gambaran mengenai peran aktif sektor pertanian 

bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga 

sangatlah layak layak jika sektor ini mendapatkan perhatian dari 

pemerintah. 

Dampak atau hasil dari kegiatan sektor pertanian di antaranya 

adalah
61

: 

a. Penghasil pangan dan bahan baku industri 

Sektor pertanian sangat berperan dalam ketahanan pangan 

nasional dan sangat cukup pasokannya untuk memenuhi 

kebutuhan pangan. Dalam proses industrialisasi berperan dalam 
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meperoduksi bahan baku bagi industri-industri berbasis 

pertanian seperti industri minyak kelapa sawit, industri ban 

otomotif, industri makanan dan lain sebagainya. 

b. Pembangunan daerah dan perdesaan 

Lebih dari 83 kabupaten atau kota di Indonesia 

perekonomiannya berbasis pertanian. Adanya pengembangan 

agroindustri, agroindustri akan sangat berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten atau kota, terutama 

dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Sehingga dari jalur 

pembangunan pertanian inilah di harapkan kesenjangan regional 

dapat direduksi. 

c. Penyangga dalam krisis 

Sektor pertanian yang berbasis sumber daya lokal terbukti 

sangat handal dalam masa krisis ekonomi, bahkan mampu 

menampung lebih dari 5 juta tenaga kerja limpahan dari sektor 

industri dan jasa yang terkena krisis. 

d. Kesempatan kerja, PDB dan devisa 

Lebih dari 25,5 juta keluargaatau 100 juta lebih penduduk 

Indonesia hidupnya bergantung pada sektor pertanian. Sektor 

pertanian mampu menyerap 46,3%tenaga kerja dari total 

angkatan kerja di Indonesia; menyumbang 6,9% dari total 

ekspor non-migas dan memberikan kontribusi sebesar 15% pada 

PDB nasional. 
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e. Sosial budaya masyarakat 

Usaha pertanian berkaitan erat dengan sosial-budaya dan adat 

istiadat masyarakat setempat. Sistem sosialyang terbangun 

dalam masyarakat pertanian telah berperan dalam membangun 

ketahanan pagan dan ketahanan sosial, seperti adanya “lumbung 

padi”, “sistem arisan” dikalangan para petani, dan lain 

sebagainya. 

C. Sektor Industri Pengolahan 

1. Sejarah dan pengertian sektor industri pengolahan 

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang 

perindustrian, yang dimaksud dengan industri adalah seluruh kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber 

daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai 

tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
62

 

Industri memiliki dua pengertian, yaitu mencakup pengertian 

secara luas maupun secara sempit. Industri dalam arti luas merupakan 

segala usaha di bidang ekonomi yang bersifat produktif, sedangkan 

industri dalam arti sempit hanya mencakup “secondary type of 

economic activities”, yaitu segala usaha dan kegiatan yang sifatnya 

mengubah dan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau 

setengah jad atau manufaktur. 
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Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau 

barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri. 

2. Klasifikasi dan jenis-jenis Sektor Industri 

a. Klasifikasi sektor industri 

Menurut Suyadi dalam skripsi Siti Fadlia menyatakan 

bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai ragam jenis Industri. 

Oleh karena itu, jenis industri tersebut dapat digolongkan atau di 

klasifikasikan menjadi Klasifikasi industri berdasarkan 

hubungan vertical, klasifikasi industri berdasarkan hubungan 

horizontal, klasifikasi industri atas dasar skala usahanya, 

klasifikasi industri atas dasar tingkat jenis produksinya.
 63 

Klasifikasi industri berdasarkan tempat bahan baku: 

1) Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan baku diambil 

langsung dari alam sekitar. Contoh:pertanian, perkebunan, 

perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan 

lain-lain. 

2) Industri nonekstatif, yaitu industri yang bahan baku 

didapat dari tempat lain selain alam sekitar. 
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3) Industri fasilitatif, yaitu industri yang produk utamanya 

adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para 

konsumennya. Contohnya : Asuransi, perbankan, 

transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya. 

Badan Pusat Statistik (2012), menetapkan empat kriteria industri 

di Indonesia, di antaranya adalah industri besar, industri sedang, 

industri kecil dan industri rumah tangga. Berdasarkan prioritasnya 

industri kecil dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, 

diantaranya: 

a) Industri kecil yang menghasilkan barang-barang konsumsi. 

b) Industri kecil tradisional yang menghasilkan barang kerajinan. 

c) Industri kecil modern yang menghasilkan komponen atau 

peralatan teknik untuk keperluan produksi dari sektor industri. 

Sedangkan secara garis besar industri dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut
64

: 

I. Industri dasar atau hulu 

Industri hulu memiliki sifat padat modal, berskala besar, 

menggunakan teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu di 

pilih dekat dengan bahan baku yang mempunyai sumber energi 

sendiri, dan pada umumnya lokasi ini belum tersentuh 

pembangunan. 
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Oleh karena itu industri hulu membutuhkan perencanaan 

yang matang beserta tahapan Pembangunannya,  mulai dari 

perencanaan sampai dengan operasional. 

Di sudut lain juga membutuhkan tata ruang,rencana 

pemukiman, pengembangan kehidupan perekonomian, 

pencegahana kerusakan lingkungan dan lain-lain. Pembangunan 

industri ini dapat mengakibatkan perubahan lingkungan baik 

dari aspek sosial ekonoi dan budaya maupun pencemaran. 

II. Industri hilir 

Industri ini merupakan perpanjang proses industri hulu. 

Pada umumnya industri ini mengelola bahan setengah jadi 

menjadi barang jadi dan lokasinya selalu diusahakan dekat 

pasar, menggunakan teknologi madya dan teruji, padat karya. 

III. Industri kecil 

Industri kecil banyak berkembang di pedesaan dan 

perkotaan, memiliki peralatan sederhana. Walaupun hakikatnya 

produksinya sama dengan industri hilir, tetapi sistem 

pengelolaannya lebih sederhana. Sistem tata letak pabrik 

maupun pengolahan limbah belum mendapat perhatian dan sifat 

industri ini padat karya. 

b. Jenis-jenis sektor industri 

Dalam sektor industri terdapat beberapa sektor industri 

yang dapat menjadi lahan usaha dalam meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat dan juga sangat berpotensi untuk 

dapat meningkatkan pendapatan yang ada di daerah bahkan 

dalam sektor industri juga merupakan penyokong yang 

cenderung tinggi pengaruhnya dalam penyerapan tenaga kerja 

sehingga kegiatan yang bisa mendatangkan value  bagi daerah 

juga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.  

Jenis-jenis dari sektor atau lahan usaha di bidang industri 

akan di jelaskan sebagai berikut: 

1) Berdasarakan SK Menteri Perindustrian No. 19/M/I/1986 

bahwa: 

a) Industri kimia dasar contohnya seperti industri 

semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dan sebainya. 

b) Industri mesin dan logam dasar, misalnya seperti 

industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil 

dan lain-lain. 

c) Industri kecil contoh seperti industri roti, kompor 

minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah 

dan lain-lain. 

2) Berdasarkan lokasi 

a) Industri yang menitikberatkan atau berorientasi pada 

pasar (market oriented industry) adalah industri 

yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target 
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konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kntong-

kantong dimana konsumen yang potensial berada. 

Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih 

baik. 

b) Industri yang berorientasi atau menittikberatkan 

pada tenaga kerja/ labor (man power oriented 

industry) adalah industri yang berada pada lokasi di 

pusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis 

industri tersebut membutuhkan banyak pekerja atau 

pegawai untuk lebih efektif dan efisien. 

c) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada 

bahan baku (supply oriented industry) adalah jenis 

industri yang mendekati lokasi dimana bahan baku 

berada untuk memangkas atau memotong biaya 

transportasi yang besar. 

3) Berdasarkan produktifitas perorangan 

a) Industri primer adalah industri yang barang-barang 

produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa 

diolah terlebih dahulu contohnya adalah hasil 

produksi pertanian, peternakan, perkebunana, 

perikanan, dan sebaginya. 

b) Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah 

diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk 
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diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang 

sutera, komponen elektronik, dan sebaginya. 

c) Industri tersier adalah industri yang produk atau 

barangnya berupa layanan jasa, contohnya seperti 

telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, 

dan masih banyak lagi yang lainnya. 

3. Peran Sektor Industri Pengolahan 

Di bidang ekonomi, krisis berdampak pada menurunnya kinerja 

bisnis pada berbagai sektor usaha dan sangat dirasakan terutama di 

sektor industri. Hal ini karena umumnya industri-industri besar yang 

tidak berorientasi pada pemanfaatan bahan baku dan bahan setengah 

jadi dalam negeri. Semakin terpuruknya sektor swasta juga berdampak 

pada meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
65

 

Peranan sektor industri pengolahan tidak dapat dipisahkan dari 

pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri pengolahan telah 

menjadi tulang punggung perekonomian nasional sejak tahun 1991, di 

samping untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, industri 

pengolahan juga memiliki pangsa pasar luar negeri yang baik, dari 

tahun ke tahun sektor industri pengolahan selalu mengalami 

pertumbuhan yang positif. Sektor industri pengolahan merupakan 

sektor yang terbesar kontribusinya terhadap penciptaan Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 
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Peranan sektor industri tetap mendominasi perekonomian 

Provinsi dari tahun ke tahun, bahkan sektor industri pengolahan, 

merupakan lapangan usaha terbesar ke tiga penyerap tenaga kerja 

setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 

dan memberikan kontribusi 44,97 persen terhadap PDRB Provinsi 

Jawa Barat (BPS, 2008). 

Perekonomian Indonesia serta kondisi riil paska krisis ekonomi 

akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Setelah 

terjadinya krisis ekonomi pertumbuhan sektor industri masih sedikit 

lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhannya pada saat 

sebelum krisis.  

Upaya mempercepat pembangunan, membangun kemandirian 

ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh 

wilayah dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk 

mengatur dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, 

telah dilakukan dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 

Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang 

kemudian direvisi oleh pemerintah dan DPR menjadi UU No. 33 

Tahun 2004. 
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D. Teori Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Teori pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang 

diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau 

penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti 

sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau 

penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial, atau 

asuransi pengangguran.
66

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan 

yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Sektor pendapatan asli 

daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui 

sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat 

membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.
67

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diartikan sebagai 

penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang 
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dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
68

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat juga diartikan sebagai  

semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi 

asli daerah.  

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan 

di suatu daerah yang dapat meningkatkan pendapatan yang juga 

bersumber dari daerah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

daerah tersebut yang memiliki wewenang dalam pengaturan 

sumber-sumber untuk mendapatkannya termasuk dalam hal 

pengalokasian dana dari penerimaan daerah tersebut. 

b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur segala 

kegiatan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU RI NO 33 tahun 

2004 sebagai perubahan UU No. 25 tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang 

menjadi sumber-sumber pendapatan untuk membiayai Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah.
69

 

Pendapatan asli daerah juga merupakan komponen sumber 

pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 
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79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 disimpulkan bahwa 

sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur 

dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan 

masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah.
70

 

Dalam regulasinya untuk memudahkan sistem dalam 

keuangan daerah maka pemerintah daerah sudah mengatur 

kegiatan dalam pngelolaan keuangan daerah dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 

69 dan pasal 86 disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan 

daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang 

diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan 

peraturan daerah.
71

 

2. Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Sumber pendapatan daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 

BAB X tentang pembangunan daerah bagian kelima pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan paragraf 1 pendapatan pasal 285, sumber 

pendapatan daerah terdiri atas:
72

 

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi: 

1) Pajak Daerah; 

2) Retribusi Daerah; 
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3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan  

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

b. Pendapatan transfer; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar 

pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan 

memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha 

daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana 

dari pemerintah tingkat atas (subsidi).
73

 

Kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumber-sumber 

pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan, dimana 

identifikasi pendapatan pemerintah meliputi: 

a. Pendataan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak. 

b. Pendapatan objek retribusi, sumber retribusi, dan wajib 

retribusi. 

c. Pendataan sumber pendapatan bukan pajak. 

d. Pendataan lain-lain pendapatan yang sah. 

e. Pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis 

pendapatan. 

f. Pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis 

pendapatan. 
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Dalam identifikasi sumber pendapatan dapat di fahami bahwa 

sumber-sumber dalam mendapatkan pendapatan asli daerah di 

dapatkan dari beberapa sumber yang akan meningkatkan dan 

mendukung peningkatan pendapatan asli daerah yang tentunya bisa 

membuat daerah memiliki kemampuan dalam kemajuan pembangunan 

baik fisik maupun non-fisik. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar 

pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan 

memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan hak 

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan 

yang bersih. Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah daerah 

dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali 

sumber-sumber Keuangan sendiri berdasarkan peraturan undang-

undang yang berlaku. Sumber penerimaan daerah yang penting dan 

strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah bagi sebagian besar 

pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
74

 

Pendapatan Asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli 

daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak, 

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 
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memberikan keleluasan daerah dalam menggali pendapatan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.
75

 

3. Fungsi Pendapatan Asli Daerah 

Manajemen dalam Pendapatan Asli Daerah tidak menyimpang 

jauh dari UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi sumber-sumber 

pendapatan untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja daerah 

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota 

yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang 

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat 

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan  pemerintah daerah atau 

antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan.
76

 

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk 

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam 

upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk 

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial 

dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan 

sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan 
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melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri dari 

belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak 

langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program. Yang termasuk Belanja Tidak 

Langsung adalah sebagai berikut
77

 : 

a. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk 

gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan 

kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan  

b. Belanja bunga 

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran 

bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang 

(principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka 

pendek, jangka menengah dan jangka panjang.  

c. Belanja Subsidi  

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya 

produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual 
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produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat 

banyak.  

d. Belanja Hibah  

Belanja hibah digunakan untukmenganggarkan pemberian hibah 

dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepadapemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau 

perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. 

e. Bantuan Sosial  

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian 

bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat 

yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

f. Belanja Bagi Hasil  

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi 

hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada 

kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu 

kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

g. Bantuan Keuangan  

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan 

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada 

kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah 

Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah 
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desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan 

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.  

h. Belanja tidak terduga  

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

huruf  merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak 

biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan 

sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

Kegiatan kelompok belanja yang langsung merupakan belanja 

yang di anggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang termasuk belanja langsung adalah.
78

: 

b. Belanja Pegawai  

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 

b. Belanja Modal 

Belanja modal untukpengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud 

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan 

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam 

bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 

irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.  

                                                           
78

 Ibid, h. 13-14 



   78 
 

 
 

c. Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan 

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan 

dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 

kegiatan pemerintahan daerah. 

4. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Sektor Pertanian dan 

Sektor Industri Pengolahan 

Dalam penelitian Santosa dan Rahayu (2005) Mengatakan 

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan 

fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan 

meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah 

daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya 

akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada 

masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan 

produktivitasnya. 

Dalam PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto) terdapat 

beberapa sektor yang menjadi potensi dalam meningkatan Pendapatan 

Asli Daerah yang mana masing-masing potensi dapat menjadi sektor 

yang unggul pada setiap daerah dan juga di setiap daerah memiliki 

sektor potensi yang menjadi sektor unggulan berbeda dengan daerah 

lainnya
79

. 
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Ketika sektor unggulan dari suatu daerah mengalami 

peningkatan yang signifikan selain dapat meningkatkan Pedapatan 

Asli Daerah juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

ada di daerah karena melihat sektor yang ada di PDRB (Pendapatan 

Daerah Regional Bruto) merupakan sektor yang masuk kedalam 

bagian dari lahan usaha. 

Dari analisis total PDRB selama beberapa tahun maka dapat 

disipulkan bahwa sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten 

Pringsewu. ada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang 

juga akan membantu meningkatkan realisasi pendpatan asli daerah 

selain menjadi lahan usaha dalam PDRB. 

5. Potensi Pendapatan Asli Daerah 

a. Pengertian potensi asli daerah 

Potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk 

lebih berkembang. Potensi daerah adalah kemampuan daerah 

untuk lebih berkembang.
80

 Potensi daerah berkaitan erat dengan 

kemampuan baik kemampuan intelektual maupun kemampuan 

fisik. Kemampuan intelektual (intellectual ability) yaitu 

kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai ktifitas 

mental berfikir, menalar dan memecahkan masalah. Baik 

berkenaan dengan kemampuan masyarakat aupun pemerintah 

daerah. 
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Kemampuan fisik (physical ability) yaitu kemampuan 

melakukan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, 

keterampilan, kekuatan dan karakteristik serupa. Baik 

karakteristik dari sisi geografis, indeks pembangunan manusia, 

sosial budaya dan keamanan. Kegiatan ekonomi suatu tempat 

berkaitan erat dengan potensi suatu daerah. Segla sesuatu yang 

ada di suatu daerah yang dapat dimanfaatkan lebih jauh 

dinamakan potensi daerah. Tanah yang subur, pemandangan 

alam yang indah, laut yang kaya akan ikan merupakan contoh 

potensi yang ada di suatu daerah. Selain itu keindahan kesenian 

dan aneka budaya yang ada di suatu daerah juga merupakan 

potensi daerah. 

b. Sumber Potensi pendapatan asli daerah 

1) Potensi Alam 

Potensi alam merupakan kenampakan alam beserta sumber 

daya alam yang terdapat di suatu daerah. 

Di Indonesia potensi alam dapat dibedakan menjadi tiga: 

a) Potensi alam wilayah daratan, pada umumnya 

wilayah daratan di Indonesia sangatlah subur. 

Didalamnya terdapat kekayaan alam seperti minyak 

bumi, gas alam, emas, tembaga dan bahan mineral 

lainnya. 
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b) Dataran rendah, dalam hal ini dataran rendah 

merupakan daratan yang memiliki 0-200 meter di 

atas permukaan laut. Daratan rendah biasanya 

terletak dekat laut. Dataran rendah sering di 

manfaatkan untuk pemukiman penduduk, pertanian, 

pertambangan dan perdagangan. Tanaman yanga 

cocok tumbuh di dataran rendah antara lain padi dan 

palawija. Dataraan rendah di Indonesia banyak 

didirikan tempat perkotaan dan pusat industri, selain 

karena letaknya strategis dekat dengan laut, jalan-

jalan di dataran rendah juga lebih mudah tidak naik 

turun seperti di pegunungan. 

c) Dataran tinggi, hal ini merupakan daratan luas yang 

ketinggiannya mencapai 200 meter di atas 

permukaan air laut. Dataran ini di manfaatkan untuk 

usaha perkebunan dan tempat wisata. Tanaman yang 

cocok untuk usaha perkebunan di dataran tinggi 

antara lain teh, kopi, cengkeh dan sayuran. 

d) Potensi alam wilayah perairan, yang terdiri dari laut 

dan perairan darat. 

e) Potensi alam wilayah udara, wilayah udara 

merupakan wilayah yang berada di atas suatu 

Negara. Suatu Negara dapat memanfaatkan wilayah 
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udaranya untuk kebutuhan negaranya. Negara lain 

tidak boleh sembarang masuk ke wilayah udara lain 

suatu Negara.  

Jika hendak mengambil manfaat harus dengan seizing 

Negara yang bersangkutan. Indonesia memiliki wilayah 

udara yang cukup luas. Dengan wilayah udara ini kita dapat 

memanfaatkan untuk lalulintas udara, sebagai sarana 

komunikasi dan olahraga udara. Pada wilayah udara ini juga 

terdapat matahari yang sangat bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. 

b. Potensi sosial budaya 

Potensi sosial budaya merupakan potensi yang 

terdapat di kehidupan masyarakat. Berbagai jenis kesenian 

dan adat istiadat merupakan contoh potensi sosial budaya. 

a) Kesenian daerah, bentuk-bentuk kesenian yang ada 

di suatu daerah, antara lain seni tari tradisional, seni 

pertunjukan, seni musik tradisional dan seni rupa. 

b) Tradisi atau adat istiadat, dalam hal ini tradisi atau 

adat istiadat merupakan kebiasaan yang dilakukan 

secara turun temurun oleh suatu masyarakat. 

c. Potensi sumber daya manusia 

Selain sumber daya alam, sumber daya manusia 

yang terdapat di suatu daerah juga merupakan potensi 
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potensi daerah. Sumber daya manusia adalah seseorang 

yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap 

tujuan pencapaian tujuan yang ditetapkan dan harus 

tercapai  di dalam suatu organisasi. 

Jumlah manusia yang banyak dan berkwalitas sangat 

bermanfaat dalam kegiatan ekonomi. Berkualiatas artinya 

memiliki keterampilan, terdidik dan terlatih. Salah satu 

sumber daya organisasi yang memiliki peran penting 

dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. 

Oleh karena itu pentingnya peran manusia dalam 

kompetisi baik dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang dalam agenda bisnis, suatu organisasi 

harus memiliki nilai lebih. 

Pemanfaatan potensi daerah dalam kegiatan 

ekonomi berdasarkan beberapa potensi daerah yang telah 

dijelaskan, baik dari potensi sumber daya alam, sosial 

budaya dan sumber daya manusia. Semua potensi tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

atau untuk kegiatan ekonomi.  
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian 

secara kuantitatif, metode kuantitatif adalah metode yang penyajian 

datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan 

bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.
81

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan 

dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, 

maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai tingkat Pendapatan 

Asli Daerah.
82

 Penelitian ini menggali data yang bersumber dari data yang 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan juga Badan Pendapatan Asli 

Daerah. 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskripsi analisis, karena 

dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang pengaruh sektor 

pertanian dan sektor industri pengolahan di Kabupaten Pringsewu periode 

2009-2016 menuturkan pemecahan masalah sekarang berdasarkan data-

data, juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikannya. 

Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala
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-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
83

 Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang 

berkenaan dengan pengaruh sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pringsewu periode 

2009-2016. 

B. Sumber Data 

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data-data yang 

penyajiannya dalam bentuk angaka secara sepintas lebih mudah untuk 

diketahui maupun untuk dibandingkan satu dengan lainnya.
84

 

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang 

bukan yang bukan pengolahnya. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan 

data data sekunder dengan mengutip literature dari buku-buku yang 

berhubungan dengan penelitian data-data dari instansi pemerintah yang 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan Badan Pendapatan Asli Daerah 

di Kabupaten Pringsewu. 

C. Populasi dan sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kwalitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
85

 Populasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah 

jumlah seluruh laporan data tingkat sektor pertanian dan sektor industri 

dari PDRB Kabupaten Pringsewu serta data Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Pringsewu. 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakanuntuk penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan sampel enam (6) tahun yaitu dari tahun 2010-2015. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini 

adalah  purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Adapun alasan pemilihan 

sampel dalam penelitian ini adalah karena data yang tersedia di BPS dan 

Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPEDA) Kabupaten Pringsewu hanya 

tersedia di atas tahun 2008 dan di bawah tahun 2016. 

D. Metode pengumpulan data 

Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian, penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkip, dan buku-buku, surat kabar, majalah 

dapat juga berbentuk file yang tersimpan di server serta data yang 
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tersimpan di website.
86

 Data ini bersifat tidak terbatas ruang dan 

waktu. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data 

resmi yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. 

2. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil 

data dari literature terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, 

catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang di anggap 

dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. 

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel yang pertama 

merupakan variabel independen yaitu sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan. Variabel yang kedua adalah variabel dependen yaitu 

Pendapatan Asli Daerah. 

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terkait atau sering disebut dengan variabel output, 

kriteria, konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini ada satu variabel terkait yang digunakan 

yaitu tingkat Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang 

akan di teliti adalah mengenai pengaruh dari sektor pertanian dan 
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sektor industri pengolahan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang 

diambil dari tahun 2009-2016. 

2. Variabel bebas (variabel independent) 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya 

mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas 

adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin 

diketahui. Dalam penelitian ini yang menajadi variabel bebas antara 

lain: 

a) Sektor Pertanian 

Sektor Pertanian adalah salah satu sektor atau lapangan usaha dari 

PDRB dimana didalamnya terdapat penggunaan sumberdaya 

hayati untuk memproduksi suatu bahan pangan. Dalam penelitian 

ini sektor pertanian yang diteliti tercermin dari Pendapatan 

Daerah Regional Bruto Kabupaten Pringsewu ADHK di 

Kabupaten Pringsewu yang dinyatakan dalam rupiah. 

b) Sektor industri pengolahan 

Sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu lahan usaha 

yang di dalamnya melakukan kegiatan pengolahan bahan mentah 

atau barang setengah jadi yang memiliki nilai tambah untuk 

mendapatkan keuntungan. Sektor industri dalam penelitian ini 

adalah jumlah dari pendapatan sektor industri pengolahan yang 

ada di dalam PDRB ADHK kabupaten Pringsewu yang 

dinyatakan dalam rupiah. 
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F. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk 

memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, 

instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana. 

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai 

berikut
87

: 

Sektor pertanian merupakan kegiatan mengolah tanah dan 

menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat. Sektor pertanian juga 

termasuk kedalam suatu lapangan usaha yang ada di dalam Pendapatan 

Daerah Regional Bruto (PDRB) 

     Sektor industri pengolahan merupakan salah satu lahan usaha yang ada 

di Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB)  yang melakukan kegiatan 

usaha pengolahan bahan jadi menjadi setengah jadi ataupun menjadi 

barang yang telah jadi. 

     Pendapatan Asli Daerah merupakan merupakan semua penerimaan 

daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dari seluruh unit 

ekonomi dalam satu daerah (biasanya satu tahun) 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Ukuran  sumber Skala 

pengukur

an 

Sektor 

Pertanian 

(X1) 

Jumlah Nilai 

dari Sektor 

Pertanian dari 

PDRB 

Jumlah Nilai 

dari Sektor 

Pertanian dari 

PDRB 

BPS Rasio 

Sektor 

Industri 

pengolaha

n (X2) 

Jumlah Nilai 

sektor industri 

pengolahan dari 

PDRB 

Jumlah Nilai 

dari Sektor 

Industri 

Pengolahan 

dari PDRB 

BPS Rasio 

PAD (Y) Jumlah realisasi 

pendapatan asli 

daerah 

Jumlah 

realisasi 

pendapatan 

asli daerah 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

Rasio 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam 

menganalisa penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif 

yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang 

konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum dan 

juga konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 

khusus. 

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan 

deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan 

untuk mengumpulkan, mengelola dan kemudian menyajikan data 

observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran 

mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan 
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untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar 

variabel. 

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi berganda, yaitu 

tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antara satu variabel 

dependen dan lebih dari satu variabel independen. Untuk keabsahan data 

maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pada penelitian terdahulu, regresi dilakukan terhadap dua 

variabel saja, yaitu satu variabel dependen (dependent variable) dan 

satu varibel independen (independent variable), namun dalam 

penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk pada analisis 

regresi berganda. Maka dilakukan uji asumsi klasik digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk 

memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka 

asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji 

asumsi klasik, yaitu:
88

 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian apakah data 

berdistribusi secara normal atau tidak dan sebaiknya uji dilakukan 

sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Untuk 
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menguji lebih akurat, diperlukan alat analisis dan EViews 

menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji jarque-

bera. Jarque-bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah 

data berdistribusi secara normal. Uji ini mengukur perbedaan 

skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila 

datanya bersifat normal. Rumus yang digunakan adalah 

Jarque-Bera=  
   

 
(  

(   ) 

 
) 

Keterangan: 

S : skewness 

K : kurtosis (menggambarkan banyaknya koefisien yang 

digunakan di dalam persamaan) 

Dengan    pada data berdistribusi normal, uji jarque-bera 

didistribusi dengan    dengan derajat bebas (degree of freedom) 

sebesar 2. Probality menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera 

melebihi (dalam nilai absolut) nilai terobservasi di bawah 

hipotesis nol. Nilai probabilitas yang kecil cenderung 

mengarahkan pada penolakan hipotesis no distribusi normal. Pada 

angka Jarque-Bera di atas atau lebih besar dari 5% berarti tidak 

dapat menolak    dan artinya data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan liniear 

antarvariabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel 

independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada 
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persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel 

dependen dan satu variabel independent). 

Kondisi terjadinya multikolinieritas ditunjukkan dengan 

berbagai informasi berikut: 

1) Nilai    tinggi, tetapi variabel independen banyak yang 

tidak signifikan. 

2) Dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel 

independen. Apabila koefisiennya rendah, maka tidak 

terdapat multikolinieritas. 

3) Dengan melakukan regresi auxiliary. Regresi jenis ini 

dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua 

(atau lebih) variabel independen yang secara bersama-

sama (misalnya    dan   ) mempengaruhi satu variabel 

independen yang lain (misalnya   ). Masing-masing 

persamaan akan kita hitung nilai F-nya dengan rumus: 

  

(

           
 

(   )
)

(
            

 

     
)

 

n adalah banyaknya observasi, k adalah banyaknya variabel 

independen (termasuk konstanta), dan R adalah koefisien 

determinasi masing-masing model. Nili kritis distribusi F dihitung 

dengan derajat kebebasan k-2 dn in-k+1. 
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Jika nilai                 pada   dan derajat kebebasan 

tertentu, maka model kita mengandung unsur multikolinieritas. 

c. Uji autokorelasi 

Autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara 

residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. 

autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut 

waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang 

dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun 

demikian tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data 

yang bersifat antarobjek (cross section). 

Salah satu asumsi tidak ada autokorelasi, yang dinyatakan: 

E(    )= 0 dan i   j 

Sedangkan apabila ada autokorelasi, maka di lambangkan: 

E(    )  0 dan i   j 

Autorkorelasi dapat berbentuk berupa autokorelasi positif 

dan autokorelasi negatif. Dalam analisis runtut waktu lebih besar 

kemungkinan terjadi autokorelasi positif, karena variabel yang 

dianalisis biasanya mengnadung kecenderungan meningkat. 

Apabila data yang kita analisis mengandung autokorelasi, 

maka estimator yang kita dapatkan memiliki karakteristik berikut 

ini: 

1) Estimator metode kuadrat terkecil masih linier 

2) Astimator metode kuadrat terkecil masih tidak bias. 
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3) Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai 

varian yang minimum (no longer best) 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam suatu 

penelitian dengan menggunakan uji Durbin-Watson. 

Hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first 

order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept 

(konstanta) dalam model regresi dan tidak adanya variabel lagi di 

antara variabel independen hipotesis yang akan di uji adalah: 

Ho : tidak ada autokorelasi (r=0) 

Ha : ada autokorelasi (r 0) 

Dalam menganalisis autokorelasi ada beberapa asumsi 

untuk menyimpulkannya: 

1) Bila nilai Probability    5% berarti tidak autokorelasi. 

2) Bila nilai Probability    5% berarti tidak ada 

autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance  dan residual 

suatu pengamatan ke periode pengamatan yang lain.  

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. 

Beberapa metode tersebut adalah: 

1) Metode grafik. 
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2) Uji park. 

3) Uji Glejser. 

4) Uji korelasi spearman. 

5) Uji goldfield-quandt. 

6) Uji bruesch-pagan-godfrey. 

7) Uji white. 

2. Alat uji hipotesis 

a. Uji T atau Uji Parsial 

Dalam hal ini uji T digunakan untuk menguji secara parsial 

masing-masing variabel. Dengan model pengujian hipotesis 

kemudian dilakukan pengujian secara keberatian (uji keberatian 

parsial) guna mengetahui keterkaitan variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. Diketahui dengan menggunakan uji 

keberatian dan dengan rumus regresi derajat bebas (df) sebagai 

berikut: 

n-k = df 

n = banyaknya observasi 

k = banyaknya variabel  

b. Uji F atau Uji Simultan 

Uji keterandalan model atau uji kelaykaan model atau yang 

lebih popular disebut sebagai uji F atau (uji simultan model) 

merupakan tahapan awal dalam mngidentifikasi model regresi 
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yang diestimasi layak atau tidak layak. Andal disini maksudnya 

adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan 

pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nama 

uji ini disebut sebagai uji F, karena mengikuti distribusi F yang 

kriteria pengujiannya seperti One Way Anova. 

Penggunaan software memudahkan penarikan kesimpulan 

dalam uji ini. Apabila nilai prob F hitung lebih kecil dari tingkat 

kesalahan atau error (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka 

dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, 

sedangkan apabila nilai prob F hitung lebih besar dari tingkat 

kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang 

diestimasi tidak layak. 

3. Analisis regresi linear berganda 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi liniear berganda. Regresi liniear berganda berguna 

untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu 

variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan 

fungsional antara dua variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah 

variabel terikat (Y).
89

 

Dimana model persamaan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

                                                           
89

Ibid, h. 4.11  
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In (Y)=   +  In(X1)+  In(X2)+e 

Y  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a  = Bilangan Konstanta 

      = koefisien Regresi 

X1  = Sektor Pertanian 

X2  = Sektor Industri Pengolahan 

e   = standar error 

Model persamaan tersebut digunakan untuk melihat apakah ada 

pengaruh dua variabel ataupun lebih terhadap satu variabel dimana 

pendapatan asli daerah sama dengan kofisien regresi dari sektor 

pertanian dijumlahkan dengan koefisien regresi pada sektor industri 

pengolahan dan di jumlahkan kembali dengan standar error
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Penyajian Data 

1. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu 

a. Letak Geografis Kabupaten Pringsewu  

 Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di 

Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten 

Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 

tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 

April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Secara geografis Kabupaten 

Pringsewu terletak diantara 104045‟25” – 10508‟42” Bujur Timur 

(BT) dan 508‟10”- 5034‟27” Lintang Selatan (LS), dengan luas 

wilayah dimiliki sekitar 625 km2 atau 62.500 Ha.  

 Secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 

(tiga) wilayah kabupaten sebagai berikut :  

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan 

Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.  

2) Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan 

Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, 

Kabupaten Pesawaran. 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan 

Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.



 

 
 

 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan 

Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.  

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan) wilayah 

kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Pardasuka, 2. Kecamatan Ambarawa, 

3. Kecamatan Pagelaran, 4. Kecamatan Pagelaran Utara, 5. Kecamatan 

Pringsewu, 6. Kecamatan Gading Rejo, 7. Kecamatan Sukoharjo, 8. 

Kecamatan Banyumas, dan 9. Kecamatan Adiluwih. Sekitar 41,79% 

wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan areal datar (0-8%) yang 

tersebar di Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gadingrejo dan 

Sukoharjo. Untuk lereng berombak (8-15%) memiliki sebaran luasan 

sekitar 19,09% yang dominan terdapat di Kecamatan Adiluwih. 

Sementara kelerengan yang terjal (>25%) memiliki sebaran luasan 

sekitar 21,49% terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan 

Pardasuka. 

Kabupaten Pringsewu merupakan daerah tropis, dengan rata-rata 

curah hujan berkisar antara 161,8 mm/bulan, dan rata-rata jumlah hari 

hujan 13,1 hari/bulan. Rata-rata temperatur suhu berselang antara 

22,90C – 32,40C. Selang rata-rata kelembaban relatifnya adalah antara 

56,8% sampai dengan 93,1%. Sedangkan rata-rata tekanan udara 

minimal dan maksimal di Kabupaten Pringsewu adalah 1008,1 Nbs 

dan 936,2 Nbs. Dengan karakteristik iklim tersebut, wilayah ini 

berpotensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.  



 

 
 

Selain digunakanan sebagai tegalan, sebagian besar wilayah 

Kabupaten Pringsewu juga digunakan sebagai lahan sawah, akan 

tetapi luasan lahan yang digunakan sebagai sawah tersebut masih 

berada dibawah lahan tegalan. 

Luas lahan yang digunakan untuk sawah adalah seluas 12.197 

Ha atau sebesar 19,51%, sedangkan sisanya digunakan sebagai lahan 

perkebunan seluas 11.989 Ha atau 19,18%, hutan seluas10.634 Ha 

atau 17,01%, permukiman seluas 9.547 Ha atau 15,27% dan belukar 

917 Ha atau 1,47%. 

b. Kondisi Demografi Kabupaten Pringsewu 

Jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu 

lima tahun terakhir (2007-2011) selalu mengalami peningkatan pada 

setiap tahunnya. Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten 

Pringsewu berjumlah 350.422 jiwa dan kemudian terus mengalami 

peningkatan hingga menjadi 384.252 jiwa pada tahun 2011 atau 

tumbuh sebesar 1,89%. Luas wilayah sebesar 625 km2, kepadatan 

penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2011 sebesar 614,80 

jiwa/Km2, meningkat sebesar 5,33% dari tahun sebelumnya. 

Jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya di 

Provinsi Lampung maka kepadatan penduduk di Kabupaten 

Pringsewu relatif cukup tinggi (peringkat ke-3 Provinsi Lampung), 

namun masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Kota Bandar 



 

 
 

Lampung yang berada pada peringkat pertama dan Kota Metro pada 

peringkat kedua.  

Ditinjau dari masing-masing kecamatan, Kecamatan Pringsewu 

merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling 

tinggi. Dengan luas wilayah sebesar 53,29 Km2 kepadatan penduduk 

di Kecamatan Pringsewu hingga mencapai 1.415,07 jiwa/Km2. Lima 

tahun kedepan penduduk Kabupaten Pringsewu semakin padat, 

mengacu pada hasil proyeksi pertumbuhan penduduk RPJPD 

Kabupaten Pringsewu 2005-2025 dengan asumsi pertumbuhan 

penduduk sebesar 1,89 % pertahun, dan pada tahun 2016 jumlah 

penduduk Kabupaten Pringsewu tumbuh menjadi sebesar 422.010 

jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 675,22 jiwa/Km2. 

c. Visi dan Misi Kabupaten Pringsewu 

1) Visi  

Visi dari Kabupaten Pringsewu adalah ”Pringsewu Unggul, 

Dinamis dan Agamis”  

2) Misi 

Misi yang ada di Kabupaten Pringsewu tercantum dalam 

beberapa poin, di antaranya: 

a) Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas 

dasar sesuai dengan tata ruang wilayah.  



 

 
 

b) Meningkatkan perekonomian daerah melalui 

pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan 

potensi daerah yang berwawasan lingkungan. 

c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

produktif dan berdaya saing. 

d) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan 

menerapkan kaidah-kaidah ”Good Governance and Clean 

Government”. 

e) Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan 

harmonis.  

3) Motto 

Motto di Kabupaten Pringsewu adalah “BERSENYUM 

MANIS” yaitu Bersih, Sehat, Ekonomis, Nyaman Unggul, Maju 

Dan Mandiri, Serta Aman Dan Agamis. 

2. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menganalisis pengaruh sektor pertanian dan sektor 

industri pengolahan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Pringsewu. Data yang digunakan dalam penelitian menggunakan rentang 

waktu mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Alat pengolahan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (software) 

computer Eviews 8 dengan metode analisis regresi linier berganda. Untuk 

melihat hasil penelitian dapat dilihat gambaran perkembangan secara 

umum hasil penelitian dari Pendapatan Asli Daerah, Sektor Pertanian dan 



 

 
 

Sektor Industri Pengolahan yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, adapun 

gambarannya dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah dapat terjadi dan sangat penting dapat 

dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan 

pemerintah dan pembangunan daerah. Laporan Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Pringsewu tahun 2009 sampai 2016 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu 

 

Tahun  Target Realisasi Presentase 

Realisasi 

2009 1.500.000.000 2.995.000.500  

 

199% 

2010 4.826.347.500 5.809.516.148 

 

120% 

2011 602.038.722.864 611.180.831.658 

 

101% 

2012 730.872.121.285 675.694.948.141 

 

92% 

2013 802.006.869.802 818.039.680.054 

 

101% 

2014 868.090.753.918 879.636.110.244 

 

101% 

2015 1.034.423.154.005 1.041.673.513.382 

 

101% 

2016 1.224.737.374.593 1.016.204.774.551 

 

82% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu 

Berdasarkan Tabel di atas, perkembangan pendapatan asli 

daerah di Kabupaten Pringsewu dalam periode waktu 2009 sampai 



 

 
 

tahun 2016 mengalami fluktuasi dalam realisasi pencapaian target. 

Terlihat pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 120% menjadi 

101% dan terus mengalami penurunan di tahun selanjutnya hingga 

mencapai 92%. Perkembangan tingkat pendapatan asli daerah kembali 

mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi 101% dan stagnan hingga 

tahun 2015 namun di tahun 2016 kembali mengalami penurunan 

realisasi hingga 82%. Angka presentase dari realisasi pendapatan asli 

daerah cenderung tidak stabil dibandingkan dengan kabupaten dan 

kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung yang mana rata-rata tidak 

mengalami penurunan presentase terlalu jauh dari tahun sebelumnya 

dan bahkan terkadang tidak mengalami penurunan walaupun 

presentasenya stagnan dalam rentang waktu tahun 2009 hingga tahun 

2016.  

b. Sektor Pertanian 

Sektor Pertanian adalah merupakan suatu lapangan usaha untuk 

mengurangi pengangguran yang masuk kedalam lahan usaha yang ada 

di PDRB (Pendapatan Daerah Regional Bruto) dengan bidang usaha 

pengembangan lahan secara substansial untuk memenuhi kebutuhan 

pangan dan juga untuk menjaga kelestarian yang telah diberikan alam 

untuk dimanfaatkan secara manusia yang ada di bumi. 

Beberapa jenis pertanian diantaranya pertanian tradisional 

(subsistem) seperti jagung dan padi, Pertanian tradisional menuju 

modern, dan pertanian modern. Sedangkan untuk pertumbuhan sektor 



 

 
 

pertanian dalam Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) di 

Kabupaten Pringsewu periode 2009-2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Sektor Pertanian Kabupaten Pringsewu 

 

Tahun Sektor Pertanian  PDRB 

2009 947,878,000 1,262,944,000 

2010 1,106,619,000 1,350,744,000 

2011 1,446,092,000 5,042,603,000 

2012 1,493,212,000 5,367,486,000 

2013 1,561,492,000 5,712,839,000 

2014 1,607,504,000 6,040,909,000 

2015 1,660,483,000 6,355,989,000 

2016 1,102,762,000 7,580,256,990 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, jumlah penduduk di Kabupaten 

Pringsewu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan 

peningkatan tertinggi terjadi dari tahun 2010 ke tahun 2011, yang 

awalnya sebesar Rp.1,106,619,000,- menjadi sebesar 

Rp.1,446,092,000,-. Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan 

sektor pertanian mengalami penaikan dan penurunan. yang kemudian 

pada tahun 2015 sampai 2016 pertumbuhan sektor pertanian 

mengalami penurunan hingga Rp. 1,102,762,000,- pada tahun 2016. 

 

 



 

 
 

c. Sektor Industri Pengolahan 

Sektor Industri pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau 

barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri. 

Industri yang ada di Kabupaten Pringsewu diantaranya adalah 

industri kecil pangan, industri pembuatan genteng dan bata, industri 

kerajinan tradisional, industri kreatif dan penunjang industri lainnya. 

pertumbuhan sektor industri yang ada di Kabupaten Pringsewu 

sendiri adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Pringsewu 

 

Tahun Sektor Industri 

Pengolahan 

PDRB 

2009 55,498,000 1,262,944,000 

2010 59,508,000 1,350,744,000 

2011 742,039,000 5,042,603,000 

2012 783,527,000 5,367,486,000 

2013 833,701,000 5,712,839,000 

2014 879,313,000 6,040,909,000 

2015 984,930,000 6,355,989,000 

2016 1,225,252,920 7,580,256,990 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 



 

 
 

Tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor industri pertanian 

mengalami titik puncak pada tahun 2016 sebesar 

Rp.1,225,252,920, dilihat dari kondisi yang ada di Kabupaten 

Pringsewu sektor Industri Pengolahan semakin mendominasi dan 

bisa menjadi sektor yang bisa diandalkan daerah untuk 

meningkatkan Pendapatan Daerahnya. 

B. Analisis Data 

1. Pengaruh sektor pertanian dan sektor industri pengolahan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu tahun 

2009-2016 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Yang menjadi permasalahan dalam pendapatan asli 

daerah adalah realisasi dari target yang telah ditentukan oleh daerah dari 

tahun ke tahun, sebagaimana Pendapatan Asli Daerah merupakan salah 

satu tolak ukur kondisi daerah tersebut dengan tingkat presentase yang 

fluktuatif mencerminkan keadaan daerah yang kurang stabil terutama di 

Kabupaten Pringsewu. 

Perkembangan dari lapangan usaha yang tercermin dari PDRB 

juga ikut menyumbang dalam mengupayakan peningkatan PAD dalam 

hal ini potensi atau sektor unggul yang mendominasi adalah sektor 

pertanian dan sektor industri pengolahan, selain meningkatkan 



 

 
 

pendapatan asli daerah (PAD) juga sektor yang ada di PDRB ikut 

membantu mengurangi pengangguran dalam membuka peluang lapangan 

usaha dimana sektor pertanian adalah lapangan usaha di bidang 

pengelolaan alam dan sumber dayanya sedangkan industri pengolahan 

adalah lapangan usaha dengan jenis kerja mengolah bahan mentah atau 

setengah jadi menjadi barang yang bisa dipakai atau digunakan 

Adapun data yang akan diolah adalah total dari realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sektor Pertanian dan Sektor Industri 

Pengolahan yang diuji menggunakan aplikasi E-Views 8. Adapun data 

yang akan diolah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Tabulasi Data Pengolahan 

 

Tahun Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Sektor Pertanian Sektor Industri 

Pengolahan 

 

2009 

 

2.995.000.500  

 

 

947,878,000 

 

55,498,000 

2010 5.809.516.148 

 
1,106,619,000 

59,508,000 

2011 611.180.831.658 

 
1,446,092,000 

742,039,000 

2012 675.694.948.141 

 
1,493,212,000 

738,527,000 

2013 818.039.680.054 

 
1,561,492,000 

833,701,000 

2014 879.636.110.244 

 
1,607,504,000 

879,313,000 

2015 1.041.673.513.382 

 
1,660,483,000 

984,930,000 

2016 1.016.204.774.551 

 
1,102,762,000 

1,225,252,000 

 Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS)  

Kabupaten Pringsewu 

 

 



 

 
 

Dimana pengolahan datanya adalah sebagai berikut: 

1) Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Jika 

Jarque bera di atas 5% atau >0,05 maka data berdistribusi 

normal, namun jika Jarque Bera kurang dari 5% atau <0,05 

maka data tidak berdistribusi normal. Adapun alat yang 

digunakan oleh peneliti dalam hal ini untuk menguji data 

berdistribusi secara normal atau tidak, oleh karena itu dapat 

dilakukan dengan menggunakan program E-Views 8. Hasil 

perhitungannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

-1.0e+11 500000. 1.0e+11

Series: Residuals
Sample 2009 2016
Observations 8

Mean       9.97e-05
Median   1.54e+10
Maximum  9.87e+10
Minimum -9.53e+10
Std. Dev.   6.10e+10
Skewness  -0.169532
Kurtosis   2.446000

Jarque-Bera  0.140627
Probability  0.932102

 

Sumber:E-Views diolah tahun 2017 

Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai Jarque Bera 

adalah 0,140627>0,05 berarti lebih dari 5% yaitu sebesar 14%, 



 

 
 

yang berarti bahwa ketiga variabel data tersebut masing-masing 

menolak Ho dan menerima Ha. Sehingga penelitian ini 

berdistribusi secara normal serta merupakan data yang baik dan 

layak untuk digunakan. 

b) Uji Multikolenialitas 

Uji mutikolenialitas di gunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar 

variabel independen dalam suatu model. Kemiripan dalam suatu 

variabel independen dalam suatu model. Kemiripan ini akan 

mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu nilai dari uji 

multikolenialitas harus <0,85 agar lolos uji asumsi klasik.  

Adapun hasil pengolahan data adalah sebagi berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Multikolenialitas 
 

 PERTANIAN 
INDUSTRI_PE
NGOLAHAN 

PERTANIAN  1.000000  0.782436 
INDUSTRI_PE
NGOLAHAN  0.782436  1.000000 

 Sumber: E-Views 8 diolah tahun 2017  

Berdasarkan hasil uji multikolenialitas di atas 

menunjukkan bahwa adanya kemiripan antara variabel sektor 

pertanian dengan sektor industri pengolahan yang berarti kedua 

variabel tersebut mempunyai korelasi yang kuat. Nilai dari uji 

Multikolenialitas pada uji asumsi klasik ini adalah 0,782436 

yang berarti nilainya masih kurang dari atau di bawah (<0,85). 

Sehingga tidak terjadi multikolenialitas. 



 

 
 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance  dan 

residual suatu pengamatan ke periode pengamatan yang lain. 

Dengan melihat tabel import data apakah garis grafik 

membentuk pola tertentu atau tidak jika membentuk pola 

tertentu maka tidak lolos uji heteroskedastisitas. Hasil output  

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.7 

Uji Heteroskedastisitas 

-1.0E+11

-5.0E+10
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Residual Actual Fitted   
Sumber: E-Views 8 diolah tahun 2017 

Dari tabel 4.7 maka dapat dilihat tidak terjadi 

heteroskedastisitas, karena residualnya tidak membentuk pola 

tertentu, dengan kata lain residualnya cenderung konstan. Untuk 

membuktikan tidak ada heteroskedastisitas atau lolos uji harus 

dilakukan setidaknya 3 uji untuk melihat dan untuk 

membuktikan tidak ada heteroskedastisitas, maka dilakukan Uji 

Breusch Pagan Godfrey (BPG), uji Glejser dan Uji White. 



 

 
 

I. Uji Breusch Pagan Godfrey (BPG) 

Uji Breusch Pagan Godfrey (BPG) adalah uji yang 

berfungsi membuktikan tidak terjadinya heteroskedastisitas 

dengan asumsi: 

Ho: Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha: ada heteroskedastisitas 

Jika p-value obs*-square < α, maka Ho ditolak, jika p-

value-obs*square >0,05, maka Ho diterima. Hasil output Uji 

Breusch Pagan Godfrey (BPG) dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.8 

Uji Breusch Pagan Godfrey (BPG) 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.215319     Prob. F(2,5) 0.3714 

Obs*R-squared 2.616882     Prob. Chi-Square(2) 0.2702 

Scaled explained SS 0.739064     Prob. Chi-Square(2) 0.6911 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/17   Time: 03:46   

Sample: 2009 2016   

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.72E+21 4.70E+21 -0.790300 0.4652 

PERTANIAN 7.32E+12 5.49E+12 1.333986 0.2397 

INDUSTRI_PENGOLAHAN -3.17E+12 5.85E+12 -0.541266 0.6116 
     
     R-squared 0.327110     Mean dependent var 3.25E+21 

Adjusted R-squared 0.057954     S.D. dependent var 4.18E+21 

S.E. of regression 4.06E+21     Akaike info criterion 102.6291 

Sum squared resid 8.24E+43     Schwarz criterion 102.6589 

Log likelihood -407.5164     Hannan-Quinn criter. 102.4282 

F-statistic 1.215319     Durbin-Watson stat 2.002526 

Prob(F-statistic) 0.371415    
     
     

  Sumber:E-Views 8 diolah tahun 2017 



 

 
 

Ho: Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha: ada heteroskedastisitas 

Jika p-value obs*-square <α, maka Ho ditolak, karena p-value-

obs*square =  0.2702>0,05, maka Ho diterima. Kesimpulanya 

adalah dengan tingkat keyakinan 90 % dapat dikatakan bahwa 

tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. 

II. Uji Glejser 

Uji Glejser adalah uji yang berfungsi membuktikan 

tidak terjadinya heteroskedastisitas dengan asumsi: 

Ho: Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha: ada heteroskedastisitas 

Jika p-value obs*-square <α, maka Ho ditolak, jika p-

value-obs*square >0,05 (α) , maka Ho diterima. Hasil output 

Uji Glejser dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.9 

Uji Glejser 
 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 1.660031     Prob. F(2,5) 0.2800 

Obs*R-squared 3.192344     Prob. Chi-Square(2) 0.2027 

Scaled explained SS 2.145047     Prob. Chi-Square(2) 0.3421 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/17   Time: 03:47   

Sample: 2009 2016   

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.51E+10 4.05E+10 -0.620119 0.5623 

PERTANIAN 76.82863 47.23654 1.626466 0.1648 

INDUSTRI_PENGOLAHAN -38.35542 50.39442 -0.761104 0.4809 
     
     R-squared 0.399043     Mean dependent var 4.45E+10 

Adjusted R-squared 0.158660     S.D. dependent var 3.81E+10 

S.E. of regression 3.50E+10     Akaike info criterion 51.67304 

Sum squared resid 6.11E+21     Schwarz criterion 51.70283 

Log likelihood -203.6922     Hannan-Quinn criter. 51.47212 

F-statistic 1.660031     Durbin-Watson stat 1.926896 

Prob(F-statistic) 0.279968    
     
     

Sumber: E-Views 8 diolah tahun 2017 

Ho: Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha: ada heteroskedastisitas 

Jika p-value obs*-square < α, maka Ho ditolak, 

karena p-value-obs*square 0.2027>0,05, maka Ho diterima. 

Kesimpulanya adalah dengan tingkat keyakinan 90 % dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam 

model regresi. 

III. Uji White 

Uji White adalah uji yang berfungsi membuktikan 

tidak terjadinya heteroskedastisitas. 



 

 
 

Jika p-value obs*-square < α, maka Ho ditolak, jika p-

value-obs*square >0,05, maka Ho diterima. Hasil output Uji 

White dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 

Uji White 
 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 12.13458     Prob. F(5,2) 0.0779 

Obs*R-squared 7.744706     Prob. Chi-Square(5) 0.1709 

Scaled explained SS 2.187274     Prob. Chi-Square(5) 0.8227 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/17   Time: 03:48   

Sample: 2009 2016   

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.12E+23 7.88E+22 -1.416298 0.2924 

PERTANIAN^2 -338948.4 64964.77 -5.217418 0.0348 

PERTANIAN*INDUSTRI_PENGOLAHAN 519522.1 93072.91 5.581883 0.0306 

PERTANIAN 3.82E+14 1.81E+14 2.113945 0.1688 

INDUSTRI_PENGOLAHAN^2 -227928.6 120705.1 -1.888309 0.1996 

INDUSTRI_PENGOLAHAN -2.10E+14 1.51E+14 -1.390872 0.2988 
     
     R-squared 0.968088     Mean dependent var 3.25E+21 

Adjusted R-squared 0.888309     S.D. dependent var 4.18E+21 

S.E. of regression 1.40E+21     Akaike info criterion 100.3305 

Sum squared resid 3.91E+42     Schwarz criterion 100.3901 

Log likelihood -395.3219     Hannan-Quinn criter. 99.92863 

F-statistic 12.13458     Durbin-Watson stat 2.563674 

Prob(F-statistic) 0.077880    
     
     

Sumber: E-Views 8 diolah tahun 2017 

Ho: Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha: ada heteroskedastisitas 

Jika p-value obs*-square < α, maka Ho ditolak, 

karena p-value-obs*square 0.1709>0,05, maka Ho diterima. 

Kesimpulanya adalah dengan tingkat keyakinan 90 % dapat 



 

 
 

dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam 

model regresi. Dari uji heterokedastisitas sudah dibuktikan 

bahwa tidak membentuk pola tertentu dan telah dibuktikan 

dengan Uji Breusch Pagan Godfrey (BPG), Uji Glejser dan 

Uji White telah lolos sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas 

d) Uji Auto Korelasi 

Autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara 

residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. 

autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut 

waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang 

dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. 

Uji Auto Korelasi adalah uji yang berfungsi membuktikan 

ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi 

yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan lain pada model regresi, dengan asumsi: 

Jika p-value obs*-square <α, maka asumsi ditolak, jika p-

value-obs*square >0,05, maka asumsi diterima dan tidak ada 

autokorelasi. Hasil output Uji Auto Korelasi dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.11 

Uji Auto Korelasi 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.586352     Prob. F(2,3) 0.6096 

Obs*R-squared 2.248333     Prob. Chi-Square(2) 0.3249 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/17   Time: 03:55   

Sample: 2009 2016   

Included observations: 8   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PERTANIAN 45.82080 152.7993 0.299876 0.7838 

INDUSTRI_PENGOLAHAN -58.04285 157.4153 -0.368724 0.7368 

C -2.40E+10 1.09E+11 -0.219632 0.8403 

RESID(-1) 0.618760 0.695179 0.890072 0.4390 

RESID(-2) -0.551142 0.740098 -0.744687 0.5105 
     
     R-squared 0.281042     Mean dependent var 9.97E-05 

Adjusted R-squared -0.677570     S.D. dependent var 6.10E+10 

S.E. of regression 7.90E+10     Akaike info criterion 53.29222 

Sum squared resid 1.87E+22     Schwarz criterion 53.34187 

Log likelihood -208.1689     Hannan-Quinn criter. 52.95734 

F-statistic 0.293176     Durbin-Watson stat 2.293123 

Prob(F-statistic) 0.866606    
     
     

Sumber: E-Views 8 diolah tahun 2017        

Jika p-value obs*-square < α, maka asumsi ditolak, karena 

p-value-obs*square = 0.3249>0,05, maka asumsi diterima. 

Kesimpulanya adalah dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi dalam model regresi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2) Hasil Uji Hipotesis 

a) Teknik Analisis Regresi Linier Berganda. 

Pada prinsipnya teknik analisis regresi linier merupakan 

suatu model yang parameter linier dan secara kuantitatif dapat 

digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

I. Uji T (Uji Parsial) 

Dalam hal ini uji T digunakan untuk menguji secara 

parsial masing-masing variabel. Asumsi yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

Ha: Terdapat pengaruh pada sektor pertanian terhadap 

pendapatan asli daerah 

Ho: Tidak terdapat pengaruh pada sektor pertanian 

terhadap pendapatan asli daerah 

Ha: Terdapat pengaruh pada sektor industri pengolahan 

terhadap pendapatan asli daerah 

Ho: Tidak terdapat pengaruh pada sektor industri 

pengolahan terhadap pendapatan asli daerah. 

Sedangkan, Hasil uji t dapat dilihat dalam tabel dibawah 

ini: 

 

 



 

 
 

Tabel 4.12 

Uji T (Uji Parsial) Sektor Pertanian 

Dependent Variable: PAD   

Method: Least Squares   

Date: 07/14/17   Time: 00:15   

Sample: 2009 2016   

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PERTANIAN -4761.962 6861.550 -0.694007 0.5136 

C 8.63E+12 9.34E+12 0.924141 0.3911 
     
     R-squared 0.074309     Mean dependent var 2.27E+12 

Adjusted R-squared -0.079973     S.D. dependent var 4.79E+12 

S.E. of regression 4.98E+12     Akaike info criterion 61.52365 

Sum squared resid 1.49E+26     Schwarz criterion 61.54351 

Log likelihood -244.0946     Hannan-Quinn criter. 61.38970 

F-statistic 0.481646     Durbin-Watson stat 0.753947 

Prob(F-statistic) 0.513637    
     
  
 

    
Sumber: E-Views 8 diolah tahun 2017       

Berdasarkan uji T (Uji Parsial) Sektor Pertanian di atas dalam model 

regresi linier sederhana digunakan uji t test: (X1), dengan diperoleh 

nilai t-statistic= -0,694007 dengan probability sebesar 0,5136. Dengan 

signifikan dan alpha 0,05 (5%),diperoleh t tabel sebesar 2,571. Hal ini 

menunjukkan ada pengaruh yang negative antara sektor pertanian (X1) 

terhadap pendapatan asli daerah (Y) atau variabel sektor pertanian (X1) 

tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Pringsewu (Y). Hasil signifikansi pengujian sebesar 0,5136 

menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 

menggambarkan nilai probabilitas X1 (sektor pertanian) adalah 0,5136 

maka (>0,05). Maka nilai X1 (sektor pertanian) berpengaruh negative 

dan signifikan terhadap variabel terhadap pendapatan asli daerah (Y). 



 

 
 

dengan demikian maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga hipotesis 

yang menyatakan ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara 

sektor pertanian (X1) secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (Y) 

dapat diterima. Gambar pengujian hipotesis di atas kemudian dilakukan 

pengujian secara keberatian (uji keberatian parsial) guna mengetahui 

keterkaitan variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. 

Diketahui dengan menggunakan uji keberatian dan dengan rumus 

regresi derajat bebas (df) sebagai berikut: 

n-k = df 

n = banyaknya observasi 

k = banyaknya variabel  

n-k = df  (8-3=5).  

Hasil pengujian keberatian dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Uji keberartian 

Variabel bebas t.hitung t.tabel Kesimpulan  

Sektor Pertanian -0,694007 2,571 Ho diterima 

Sumber: E-Views 8 diolah tahun 2017       

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, secara statistik variabel sektor 

pertanian berpengaruh secara nyata (nyata dalam Negatif) terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Pringsewu.‟ 

 



 

 
 

Sedangkan, Hasil uji T (Uji Parsial) pada sektor industri 

pengolahan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.14 

Uji T (Uji Parsial) Sektor Industri Pengolahan 

Dependent Variable: PAD   

Method: Least Squares   

Date: 07/14/17   Time: 00:12   

Sample: 2009 2016   

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INDUSTRI_PENGOLAHAN 7552.687 4116.205 1.834867 0.1162 

C -3.18E+12 3.31E+12 -0.961230 0.3736 
     
     R-squared 0.359435     Mean dependent var 2.27E+12 

Adjusted R-squared 0.252675     S.D. dependent var 4.79E+12 

S.E. of regression 4.14E+12     Akaike info criterion 61.15546 

Sum squared resid 1.03E+26     Schwarz criterion 61.17532 

Log likelihood -242.6218     Hannan-Quinn criter. 61.02151 

F-statistic 3.366736     Durbin-Watson stat 1.454677 

Prob(F-statistic) 0.116202    
     
     

Sumber: E-Views 8 diolah tahun 2017 

Berdasarkan uji T (Uji Parsial) Sektor industri pengolahan di atas 

dalam model regresi linier sederhana digunakan uji t test: (X2), dengan 

diperoleh nilai t-statistik= 1.834867 dengan probability sebesar 0,5136. 

Dengan signifikan dan alpha 0,05 (5%),diperoleh t tabel sebesar 0,1162 

Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang positif antara sektor industri 

pengolahan (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) atau variabel 

sektor industri pengolahan (X2) berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah di Kabupaten Pringsewu (Y). Hasil signifikansi pengujian 

sebesar 0,1162 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 

menggambarkan nilai probabilitas X2 (industri pengolahan) adalah 

0,1162 maka (>0,05). Maka nilai X2 (industri pengolahan) berpengaruh 



 

 
 

positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). 

dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga hipotesis 

yang menyatakan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

sektor industri pengolahan  (X2) secara parsial terhadap pendapatan asli 

daerah (Y) dapat diterima. Gambar pengujian hipotesis di atas 

kemudian dilakukan pengujian secara keberatian (uji keberatian parsial) 

guna mengetahui keterkaitan variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara parsial. Diketahui dengan menggunakan uji keberatian dan 

dengan rumus regresi derajat bebas (df) sebagai berikut: 

n-k = df 

n = banyaknya observasi 

k = banyaknya variabel  

n-k = df  (8-3=5).  

Hasil pengujian keberatian dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Uji keberartian 

Variabel bebas t.hitung t.tabel Kesimpulan  

Sektor Pertanian 1.834867 2,571 Ha diterima 

Sumber: E-Views 8 diolah tahun 2017       

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, secara statistik variabel sektor 

pertanian berpengaruh secara nyata (nyata dalam positif) terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Pringsewu. 



 

 
 

II. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F yang merupakan tingkat signifikansi dari nilai F, yaitu 

untuk menilai pengaruh simultan variabel prediktor terhadap 

variabel response apakah bermakna secara statistik atau tidak. 

Jika nilai p value kurang dari batas kritis misalnya 005 maka Ha 

diterima. 

Ha  :  Pendapatan sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan berpengaruh secara simultan terhadap  

variabel tingkat Pendapatan Asli Daerah. 

Ho  :   Pendapatan sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap  variabel tingkat Pendapatan Asli Daerah. 

Regresi berganda dan Uji F dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.13 

Hasil Estimasi Output 

Dependent Variable: PAD   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/17   Time: 03:58   

Sample: 2009 2016   

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PERTANIAN 196.2807 97.48823 2.013378 0.1002 

INDUSTRI_PENGOLAHAN 800.4926 104.0056 7.696633 0.0006 

C -1.71E+11 8.36E+10 -2.050516 0.0956 
     
     R-squared 0.978331     Mean dependent var 6.31E+11 

Adjusted R-squared 0.969663     S.D. dependent var 4.14E+11 

S.E. of regression 7.22E+10     Akaike info criterion 53.12217 

Sum squared resid 2.60E+22     Schwarz criterion 53.15196 

Log likelihood -209.4887     Hannan-Quinn criter. 52.92124 

F-statistic 112.8712     Durbin-Watson stat 1.439053 

Prob(F-statistic) 0.000069    
     
     

Sumber: E-Views 8 diolah tahun 2017 

Berdasarkan Uji Estimasi Output pada tabel 4.11 

menunjukkan persamaan regresi linier dengan nilai Pendapatan 

Asli Daerah (Y), Sektor Pertanian (X1) dan Sektor Industri 

Pengolahan (X2). Analisis koefisien determinasi digunakan 

untuk mengetahui persentasesektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan 

berdasarkan tabel hasil estimasi output di atas dapat diketahui 

bahwa nilai R-square sebesar 0.978331 artinya secara bersama-

sama variabel Sektor pertanian dan sektor industri pengolahan 

mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Dari di tabel di atas dapat kita analisis bahwa sektor pertanian 

dan sektor industri pengolahan berpengaruh sebesar 97,8% 



 

 
 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan sisanya 

sebesar 2,2% (100%- 97,8%) dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam model. 

Nilai koefisien regresi X1 memiliki hubungan positif 

196.2807 untuk variabel sektor pertanian yang artinya setiap 

kenaikan 1% sektor pertanian, maka PAD akan mengalami 

kenaikan sebesar 196.2807 satuan. Dalam hal ini faktor lain 

dianggap tetap. 

Nilai koefisien regresi X2 memiliki hubungan positif 

800.4926 untuk variabel sektor industri pengolahan artinya 

setiap kenaikan 1% sektor industri pengolahan, maka PAD akan 

mengalami kenaikan sebesar 800.4926 satuan. Dalam hal ini 

faktor lain dianggap tetap. 

Adapun model regresinya adalah  PAD(Y)=  +  In(X1) 

+    In (X2)+e, berdasarkan output regresi linier berganda, 

diperoleh model regresi: Adapun persamaan regresinya 

berdasarkan hasil uji model regresi linier berganda adalah: 

PAD(Y)= -1.71E+11+196.2807   +800.4926  . 

C. Hasil Analisa 

1) Uji Signifikan Parsial (Uji T) 

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (Uji T)  menunjukkan 

hasil pengolahan data terlihat bahwa variabel independen    (sektor 

pertanian) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 



 

 
 

pendapatan asli daerah artinya sektor pertanian secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya karena sektor pertanian lebih berpartisipasi 

terhadap pengurangan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat 

sehingga hanya cukup meningkatkan pendapatan individu atau rumah 

tangga saja dan kurang memiliki pengaruh dengan pendapatan daerah. 

Dalam hal ini, sektor pertanian yang menjadi sektor yang paling 

mendominasi untuk kegiatan masyarakat dan kesejahteraan yang 

bersumber dari lahan usaha masyarakat melalui mata pencaharian 

sehari-hari. 

Pada Uji T sektor industri pengolahan terhadap pendapatan asli 

daerah dengan nilai probability 0,1162 (>0,05) maka Ha diterima 

bahwa sektor industri pengolahan memiliki pengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah, sumbangan industri pengolahan terhadap 

pendapatan asli daerah dilaksanakan melalui sektoral  pajak yang 

merupakan salah satu sumber yang menjadi salah satu indikator dalam 

pendapatan dalam suatu daerah. Dalam hal ini yang ikut 

menyumbangkan penghasilan kepada pendapatan daerah di antaranya 

adalah industri makanan, industri lahan batuan, industri kreatif dalam 

pengolahan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dan lain-lain. 

2) Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan 

hasil pengolahan data terlihat bahwa variabel independen (Sektor 



 

 
 

pertanian dan sektor industri pengolahan) mempunyai signifikansi F 

hitung sebesar 112,87 dengan tingkat signifikansi probabilitas F 

statistik harus kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai 

probabilitas F statistik sebesar 0.000069 artinya nilai probabilitas F 

statistik lebih kecil dari α=0,05 (0,000069<0,05) maka Ha diterima dan 

Ho ditolak. Jadi dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama atau 

secara simultan adanya sebuah pengaruh yang signifikansi antara sektor 

pertanian dan sektor industri pengolahan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Pringsewu. 

Adapun hasil penelitian ini terkait sektor pertanian dan sektor 

industri pengolahan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Pringsewu adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil penelitian bahwa nilai R-square sebesar 

0.978331 artinya secara bersama-sama variabel Sektor pertanian 

dan sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengaruh sebesar 97,8% 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan sisanya 

sebesar 2,2% (100%- 97,8%) dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

Sedangkan hasil perhitungan uji koefisien regresi pada variabel 

sektor pertanian (X1) memiliki hubungan positif 196.2807 yang 

artinya setiap kenaikan 1% sektor pertanian, maka PAD akan 

mengalami kenaikan sebesar 196.2807 satuan sedangkan nilai 



 

 
 

koefisien regresi (X2) memiliki hubungan positif 800.4926  artinya 

setiap kenaikan 1% sektor industri pengolahan, maka PAD akan 

mengalami kenaikan sebesar 800.4926 satuan. Untuk variabel 

sektor pertanian. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap. 

b. Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan 

hasil pengolahan data terlihat bahwa variabel independen (Sektor 

pertanian dan sektor industri pengolahan) mempunyai signifikansi 

Fhitung sebesar 112,87, dengan tingkat signifikansi probabilitas 

Fstatistik harus kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai 

probabilitas Fstatistik sebesar 0.000069 artinya nilai probabilitas 

Fstatistik lebih kecil dari α=0,05 (0,000069<0,05) maka Ha diterima 

dan Ho ditolak. Jadi dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama 

atau secara simultan adanya sebuah pengaruh yang signifikansi 

antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Pringsewu. 

Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa 

adanya sebuah pengaruh yang signifikan. Dimana sektor pertanian 

dan sektor industri pengolahan mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Pringsewu. 

Analisa sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang 

menjadi pengaruh terhadap pendapatan asli daerah  diantaranya 

karena sektor pertanian merupakan penghasil pangan, bahan baku 



 

 
 

industri, pembangunan daerah perdesaan dan juga sebagai 

kesempatan kerja bagi masyarakat agar dapat menekan tingginya 

tingkat pengangguran dan dari sisi industri pengolahan 

pengaruhnya terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan industri 

yang dapat meningkatkan dan ikut menyokong pendapatan daerah 

dalam hal ini sektor unggulan yang ada di Kabupaten Pringsewu 

sudah cukup baik. Namun, pengelolaan dan kegiatan dibawah 

naungan pemerintah masih kurang maksimal, sebaiknya dapat 

dikelola secara lebih baik lagi dengan kerja sama antara 

pemerintah, masyarakat dan semua yang terlibat dalam kegiatan 

ini untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga terciptalah 

kesejahteraan bagi masyarakat daerah. 

Penelitian ini memiliki pengaruh positif hasilnya sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indra Rindu Datu K, dengan judul 

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di 

Makassar Tahun 1999-2009. Dari hasil penelitiannya dinyatakan bahwa 

PDRB lapangan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kemudian diperkuat dengan penelitian Dimas Gadang T.S, dengan 

judul Analisis Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Jawa 

Tengah (Pendekatan Analisis Input-Output) dengan hasil menyatakan 

bahwa sektor pertanian adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap 

perekonomian Jawa Tengah namun pengaruh positif dalam sektor 



 

 
 

pertanian lebih banyak berperan di output multiplier dalam subsektor 

bahan makanan. Semakin diperkuat dengan penelitian Mokhamad 

Anwar, SE, M.Si, Yunizar, S.E, M.Sc, Ph.D dan H. Sulaeman Rachman 

Nidar, S.E., MBA, dengan judul Identifikasi Sektor Industri dan 

Peranannya Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Garut, hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa investasi 

pada sektor Industri di Kabupaten Garut telah cukup efektif 

mempengaruhi nilai PAD Kabupaten Garut. Sehingga sektor pertanian 

dan sektor industri pengolahan sudah terbukti memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dalam teori basis ekspor Richardson teori basis ekspor adalah 

bentuk model pendapatan yang paling sederhana. Teori ini 

menyederhanakan suatu sistem regional menjadi dua bagian yaitu daerah 

yang bersangkutan dan daerah-daerah lainnya. Masyarakat di dalam satu 

wilayah dinyatakan sebagai suatu sistem sosial ekonomi. 

Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi 

pendapatan basis ekspor Richardson
90

, bertambah banyaknya kegiatan 

basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam 

wilayah yang bersangkutan yang selanjutnya menambah permintaan 

terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut sehingga pada 

akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non  basis. 

Sebaliknya, berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan 
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berkurangnya pendapatan yang mengalir ke dalam suatu wilayah 

sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas 

non basis. 

Jadi, teori antara sektor basis ekspor Richardson berlaku dengan 

kondisi yang terjadi di Kabupaten Pringsewu. Karena sektor basis yang 

ada di Kabupaten Pringsewu yaitu Sektor Pertanian dan Sektor Industri 

Pengolahan berpengaruh terhadap pendapatan daerah yaitu Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang ada Kabupaten Pringsewu. Hal ini berarti 

Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan berpengaruh secara 

positif namun tidak di semua daerah teori tersebut berlaku atau wilayah 

seperti penelitian-penelitian sebelumya yang telah dilakukan. 

2. Pandangan ekonomi Islam Tentang Pendapatan sektor pertanian 

dan sektor industri pengolahan berpengaruh terhadap variabel 

tingkat Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 

2009-2016 . 

Dalam ekonomi Islam memandang pendapatan merupakan sesuatu 

yang dianjurkan dan diperintahkan, akan tetapi meningkatkan pendapatan 

yang seperti apa yang menjadi salah satu kewajiban umat manusia 

terlebih bagi Negara atau daerah untuk meningkatkan pendapatan dalam 

daerahnya. 

Pada dasarnya usaha dalam meningkatkan pendapatan adalah 

bentuk aktif dari sistem ekonomi syariah dengan menekankan beberapa 

prinsip yang harus diperhatikan oleh pelaku yaitu: 



 

 
 

a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya 

maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakan untuk hal-

hal yang haram. 

b. Tidak mendzalimi dan tidak didzolimi. 

c. Keadilan pendistribusian kemakmuran. 

d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha. 

e. Tidak ada unsur riba, maysir dan gharar. 

Dalam Islam sumber pendapatan yang diusahakan memiliki 

beberapa tujuan diantaranya adalah peningkatan basis daerah yaitu sektor 

pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai bentuk ibadah kepada 

Allah SWT, juga dapat mengurangi pengangguran dengan banyaknya 

tenaga kerja yang terserap akibat dari aktifitas dari sektor-sektor tersebut, 

tidak hanya itu sektor tersebut juga dapat memberikan pendapatan bagi 

pekerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan, memberikan jaminan 

ketenangan, kesejahteraan dan juga kebahagiaan bagi para pekerja dan 

keluarganya. 

Untuk mendorong perekonomian sektor tersebut memiliki peran 

yang sangat penting terutama sumbangan kepada Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian 

secara sehat dalam islam lebih ditujukan pada sektor riil yang benar-

benar ditanamkan langsung pada sektor usaha sehingga sektor pertanian 

dan sektor industri pengolahan pada sektor riil merupakan aktivitas yang 

memiliki dampak langsung terhadap perkembangan pembangunan 



 

 
 

ekonomi secara langsung sebab berpeluang menciptakan lapangan kerja 

baru, meningkatkan roda perekonomian dan berpengaruh dalam 

pengembangan usaha yang berkaitan dari hulu ke hilir. 

Adapun pertumbuhan sektor pertanian dan sektor industri 

pegolahan dalam Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) di 

Kabupaten Pringsewu periode 2009-2016 disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan 

Kabupaten Pringsewu 

 

Tahun Sektor Pertanian Sektor 

Industri 

Pengolahan 

 PDRB 

2009 947,878,000 55,498,000 1,262,944,000 

2010 1,106,619,000 59,508,000 1,350,744,000 

2011 1,446,092,000 742,039,000 5,042,603,000 

2012 1,493,212,000 738,527,000 5,367,486,000 

2013 1,561,492,000 833,701,000 5,712,839,000 

2014 1,607,504,000 879,313,000 6,040,909,000 

2015 1,660,483,000 984,930,000 6,355,989,000 

2016 1,102,762,000 1,225,252,000 7,580,256,990 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, jumlah penduduk di Kabupaten 

Pringsewu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan 

peningkatan tertinggi terjadi dari tahun 2010 ke tahun 2011, yang 

awalnya sebesar Rp.1,106,619,000,- menjadi sebesar Rp.1,446,092,000,-. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan sektor pertanian mengalami 

penaikan dan penurunan. yang kemudian pada tahun 2015 sampai 2016 



 

 
 

pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan hingga Rp. 

1,102,762,000,- pada tahun 2016. 

Pertumbuhan sektor pertanian dan sektor industri yang ada di 

Kabupaten Pringsewu seharusnya dapat dikelola dengann baik oleh 

pemerintah, masyarakat maupun swasta dan perlu adanya dukungan 

untuk mengembangkannya, hal ini sangat dianjurkan agar perekonomian 

dalam suatu daerah dapat terus berputar sehingga kemampuan dan 

kwalitas masyarakat juga meningkat, dan juga kegiatan yang produktif 

ini juga dapat meningkatkan pendapatan di suatu daerah terutama 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Pringsewu. 

Berdasarkan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang 

terealisasi pada berbagai macam lapangan usaha yang ada di Kabupaten 

Pringsewu dengan tujuan untuk pengembangan dalam berproduksi  dan 

menambah pendapatan Negara khususnya daerah menjadikan masyarakat 

lebih produktif, maka Islam menganjurkan kegiatan yang ada didalam 

sektor pertanian dan sektor industri pengolahan haruslah tetap sesuai dan 

sejalan dengan syariat. 

Pada dasarnya didalam Islam baik pemerintah atau Negara 

sesungguhnya sangat berkewajiban dalam mengelola pendapatan yang 

diterima oleh daerah, sebaiknya dan seharusnya dialirkan untuk 

mensejahterakan rakyatnya, apabila ada rakyat yang menganggur atau 

miskin bahkan terlunta-lunta tanpa keluarga dan sanak keluarga, maka 

Negara wajib membantu dan menyelamatkan mereka dengan 



 

 
 

pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk pemberdayaan maupun 

dalam bentuk santunan.
91

 

Demikian juga apabila rakyat dalam suatu daerah memerlukan 

fasilitas sarana dan prasarana maka negarapun wajib untuk 

mengadakannya. Karena itulah Negara membutuhkan dana atau 

pembiayaan yang cukup dengan tujuan  untuk kesejahteraan, keamanan, 

dan kebahagiaan rakyat pada umumnya. Dengan begitu kita bisa 

melakukan kewajiban kita sebagai manusia untuk saling tolong 

menolong antar sesama sehingga bisa membantu dan menyelamatkan 

mereka, dana tersebut adalah bersumber dari penghasilan Negara atau 

kepemilikan Negara yang ditujukan untuk menjalankan roda 

pemerintahan sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat 

secara optimal. 

Dalam Islam keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah merupakan keniscayaan yang mesti menjadi pegangan dan 

menjadi komitmen oleh semua pihak tidak terkecuali oleh aparatur yang 

ada di Negara manapun. Dengan kata lain pemerintah sangat 

membutuhkan baik dari hasil perolehan pendapatan dari sektor riil 

maupun sumber-sumber dana dari keuntungan perusahaan Negara. 

Namun didalam Islam keseimbangan tersebut sangat sulit untuk 

diterapkan sebab kebijakan pengeluaran modern saat ini tidak melihat 

dari aspek halal atau haramnya tetapi kebijakan tersebut dilakukan dalam 
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upaya untuk kemakmuran dan kemashlahatan masyarakat semata, hal ini 

tercermin diantaranya pengeluaran tersebut diarahkan untuk kepentingan 

pertahanan dan perdamaian Negara dan pengeluaran yang dapat 

menggerakkan perekonomian seperti belanja barang dan jasa, belanja 

modal, dan belanja pada bantuan sosial. 

Sudah diketahui bawa berjihad dengan harta diwajibkan kepada 

kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping 

kewajiban zakat. Allah ta‟ala berfirman, dalam Al-Qur‟an Al-

Hujurat(49) :15 

                   

                          

Artinya:”orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang 

percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak 

ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka 

pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar”. 

 

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an At-taubah ayat (9):41 

                    

         

Artinya:”Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan 

maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan 

Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui”. 

Dan Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur‟an Al-Baqarah (1): 195  



 

 
 

                         

     

Artinya:”Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik”. 

Dari ayat Al-Qur‟an yang telah diuraikan diatas bisa kita fahami 

bahwa berjihad dan mencari rizky untuk meningkatkan pendapatan wajib 

hukumnya dalam Islam dengan mencari dan menganalisis potensi 

pendapatan selanjutnya melakukan usaha dengan kerja keras dan niat 

hanya untuk Allah SWT lalu mengalokasikan dana yang telah kita dapat 

dan kita usahakan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syariat 

Islam yang telah ditentukan. 

Dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur segala kegiatan 

yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber 

Pendapatan Asli Daerah menurut UU RI NO 33 tahun 2004 sebagai 

perubahan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah yang menjadi sumber-sumber pendapatan 

untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang RI NO 33 tahun 2004 tentang 

peraturan perimbangan keuangan tersebut memiliki tujuan agar 

terciptanya kesejahteraan Negara ataupun daerahnya, termasuk 

kesejahteraan dari masyarakat yang ada didalamnya sebagaimana dalam 

Q.S Al-A‟raaf (7: 96): 



 

 
 

                        

                    

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 

bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari 

langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka 

Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” 

 

Dalam hal ini peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) haruslah 

berbanding lurus dengan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maka akan 

terciptalah kesejahteraan baik dalam Negara atau daerah maupun dalam 

kondisi kehidupan masyarakatnya maka akan terjadi distribusi dan 

mashlahah yang merata. Hasil penelitian ini yang dilakukan menjelaskan 

bahwa  Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada beberapa faktor yang 

mempunyai pengaruh secara signifikan dan simultan, yaitu sektor 

pertanian dan sektor industri pengolahan yang ada di Kabupaten 

Pringsewu. 

Dalam Islam para ulama pun menyatakan bahwa wajib bagi Negara 

meningkatkan pendapatan Daerahnya guna memberikan sarana-sarana 

salah satunya adalah pekerjaan kepada para pencari kerja. Meningkatkan 

pendapatan Daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja adalah 

kewajiban Negara dan merupakan bagian tanggung jawabnya terhadap 

pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat sebagimana telah diterapkan 

oleh rasul dan sahabat. 



 

 
 

Kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut selain dapat 

meningkatkan pendapatan Daerah juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat agar terciptanya keadilan yang akan 

berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dapat dilihat kondisi suatu daerah, apakah perekonomiannya 

berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain 

itu dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat pula 

ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu 

masyarakat daerah. 

Sehingga dengan adanya sumber pendapatan yang baik dan benar 

seperti dari sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang disertai 

dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan 

hasil dari sektor tersebut maka akan menciptakan masyarakat yang 

sejahtera baik di dunia maupun di akhirat yang sesuai dengan prinsip dan 

syariat Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian Pengaruh Sektor Pertanian Dan Sektor 

Industri Pengolahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu 

Periode 2009-2016 Perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan teknik analisis 

regresi linier berganda, sektor pertanian secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya karena sektor pertanian lebih berpartisipasi terhadap 

pengurangan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat sehingga 

hanya cukup meningkatkan pendapatan individu atau rumah tangga saja 

dan kurang memiliki pengaruh dengan pendapatan daerah. Dalam hal ini, 

sektor pertanian yang menjadi sektor yang paling mendominasi untuk 

kegiatan masyarakat dan kesejahteraan yang bersumber dari lahan usaha 

masyarakat melalui mata pencaharian sehari-hari.  

Pada Uji T sektor industri pengolahan terhadap pendapatan asli daerah 

dengan nilai probability 0,1162 (>0,05) maka Ha diterima bahwa sektor 

industri pengolahan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, 

sumbangan industri pengolahan terhadap pendapatan asli daerah 

dilaksanakan melalui sektoral  pajak yang merupakan salah satu sumber 

yang menjadi salah satu indikator dalam pendapatan dalam suatu daerah. 

Dalam Uji F dinyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan 
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dari variabel independen sektor pertanian dan sektor industri pengolahan 

terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pringsewu. Hal ini 

dibuktikan hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan hasil 

pengolahan data bahwa variabel independen mempunyai signifikansi 

probabilitas            harus kurang dari 0,05, sedangkan nilai probabilitas 

            sebesar 0.000069 artinya nilai probabilitas            lebih kecil 

dari α=0,05 (0,000069<0,05). Jadi dapat dinyatakan bahwa secara 

simultan adanya pengaruh yang signifikansi antara sektor pertanian dan 

sektor industri pengolahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

ada di Kabupaten Pringsewu, oleh karena itu Ha diterima dan Ho ditolak. 

Analisa sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang menjadi 

pengaruh terhadap pendapatan asli daerah  diantaranya karena sektor 

pertanian merupakan penghasil pangan, bahan baku industri, 

pembangunan daerah perdesaan dan juga sebagai kesempatan kerja bagi 

masyarakat agar dapat menekan tingginya tingkat pengangguran dan dari 

sisi industri pengolahan pengaruhnya terjadi karena adanya kegiatan-

kegiatan industri yang dapat meningkatkan dan ikut menyokong 

pendapatan daerah 

Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan 

basis (Richardson 1977) bertambah banyaknya kegiatan basis dalam 

suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang 

bersangkutan yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang 

atau jasa di dalam wilayah tersebut sehingga pada akhirnya akan 
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menimbulkan kenaikan volume kegiatan non  basis. Jadi, teori antara 

sektor basis ekspor (Richardson 1977) berlaku dengan kondisi yang 

terjadi di Kabupaten Pringsewu. 

2. Dalam ekonomi Islam memandang bahwa pendapatan merupakan 

sesuatu yang dianjurkan bahkan diperintahkan. Sumber pendapatan yang 

diusahakan memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah peningkatan 

basis daerah yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan 

sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, untuk meningkatkan 

pendapatan dan perekonomian secara sehat dalam Islam lebih ditujukan 

pada sektor riil yang benar-benar ditanamkan langsung pada sektor usaha 

sehingga sektor pertanian dan sektor industri pengolahan pada sektor riil 

merupakan aktivitas yang memiliki dampak langsung terhadap 

perkembangan pembangunan ekonomi secara langsung sebab berpeluang 

menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan roda perekonomian dan 

berpengaruh dalam pengembangan usaha yang berkaitan dari hulu ke 

hilir, sehingga dapat mengurangi pengangguran dengan banyaknya 

tenaga kerja yang terserap akibat dari aktifitas dari sektor-sektor tersebut, 

tidak hanya itu sektor tersebut juga dapat memberikan pendapatan bagi 

pekerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan, memberikan jaminan 

ketenangan, dan juga kebahagiaan bagi pekerja dan keluarganya. Pada 

dasarnya didalam Islam baik pemerintah atau Negara sesungguhnya 

sangat berkewajiban dalam mengelola pendapatan yang diterima oleh 

daerah sebaiknya dan seharusnya dialirkan, sehingga dengan adanya 
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sumber pendapatan yang baik dan benar seperti dari sektor pertanian dan 

sektor industri pengolahan yang disertai dengan kebijakan yang 

dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan hasil dari sektor 

tersebut maka akan menciptakan masyarakat yang sejahtera baik di dunia 

maupun di akhirat yang sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya 

sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan 

pendapatan yang ada di daerah dengan memberdayakan masyarakat 

untuk ikut bekerja sama dalam rangka menciptakan kesejahteraan daerah 

beserta masyarakatnya. 

2. Bagi akademisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa 

dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajar ataupun 

penelitian dan juga bisa dijadikan sebagai bahan dalam menambah 

wawasan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, salah satu kelemahan dalam penelitian ini 

adalah keterbatasan peneliti dalam memperoleh data, seperti data 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya diperoleh data pertahun saja 

dalam jangka 8 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan 

mampu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dengan memilih atau menambah data dan variabel lain 

sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 
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