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ABSTRAK 

 

Produk domestik regional bruto (PDRB) PDRB didefinisikan sebagai jumlah 

nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah 

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi 

dalam suatu daerah/wilayah.  Oleh karena itu, nilai PDRB yang dihasilkan oleh 

masing-masing daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia dan teknologi (faktor terbatasnya sumber daya alam dan 

penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB 

bervariasi antar daerah/wilayah. dalam PDRB kabupaten Tanggamus sektor 

pertanian menjadi sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi terhadap 

PDRB Kabupaten Tanggamus Pariwisata kabupaten Tanggamus terdapat banyak 

sekali potensi yang dimiliki. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana kontribusi sektor 

pertanian dan pariwisata kabupaten Tanggamus terhadap produk domestik 

regional bruto provinsi lampung?Bagaimana pandangan islam tentang kontribusi 

pemerataan kekayaan sektor pertanian dan pariwisata di dalam PDRB kabupaten 

Tanggamus? Tujuan dari penelitian ini adalah  Untuk meneliti dan mengetahui 

seberapa besar kontribusi sektor pertanian dan pariwisata kabupaten Tanggamus 

terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi lampung. Untuk 

meneliti dan mengetahui pandangan islam tentang kontribusi pemerataan 

kekayaan sektor pertanian dan pariwisata di dalam PDRB kabupaten Tanggamus. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dan 

penelitian kepustakaan (library research), Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung  pada periode tahun 2010-

2015, serta data-data lain yang mendukung. Analisis yang digunakan untuk 

menganalisis kontribusi PDRB adalah  Analisis LQ (Location Quotient), Analisis 

SS (Shift Share) 

Berdasarkan hasil analisis, dari penelitian penulis PDRB Kabupaten 

Tanggamus sektor pertanian di provinsi Lampung tertinggi no 6 dengan nilai 

Rp.17,26 milyar dengan besar kontribusi terhadap PDRB Provinsi Lampung Rp. 

804,92 juta dengan kontribusi tertinggi kelima terhadap PDRB sektor pertanian di 

Provinsi Lampung dan memiliki daya saing yang baik namun dalam 

pertumbuhannya mengalami perlambatan dari tahun 2010-2015 hal ini di 

sebabkan karena sektor pertanian terjadi fluktuasi harga dan juga semakin 

meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, sedangkan 

pada sektor pariwisata tertinggi ke 6 dengan nilai Rp.509,2 juta dengan besar 

kontribusi terhadap PDRB sektor pariwisata provinsi Rp. 24,09 juta dengan 

tingkat daya saing namun memiliki pertumbuhan yang lambat karena masih 

banyak akses jalan yang sulit dilalui menuju ke kawasan pariwisata sehingga 

menurunkan wisatawan untuk berkunjung. Menurut pandangan islam kekayaan 

harus merata akan tetapi pada kenyataannya kekayaan masih berpusat di para 

pemilik modal atau tengkulak sehingga yang diperoleh usaha petani menjadi 

rendah dan kemampuan usaha tani dalam tabungan rumah tangga dan modal 

menjadi relatif kecil 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

 

           

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi 

ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman 

terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu 

langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan 

dibahas. 

Adapun skripsi ini berjudul Analisis kontribusi sektor pertanian dan 

pariwisata Kabupaten Tanggamus terhadap produk domestik regional bruto 

(PDRB) Provinsi Lampung. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-

istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2
 Dapat pula diartikan sebagai 

tinjauan, ulasan atau pembahasan.
3
 

                                                             
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007), h. 43   

3
Peter Saim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 1991), h. 691  



 

2. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 

industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan 

hidupnya.
4
 

3. Pariwisata Adalah Berbagai macam Kegiatan wisata dan di dukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah ,dan pemerintah daerah.
5
 

4. Produk domestik regional bruto (PDRB) PDRB didefinisikan sebagai 

jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah.
6
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa maksud 

judul proposal ini adalah penelitian secara ilmiah untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi sektor pertanian dan pariwisata kabupaten Tanggamus terhadap 

produk domestik regional  bruto (PDRB) Provinsi Lampung 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Di dalam PDRB kabupaten Tanggamus sektor pertanian menjadi 

sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB dan 

                                                             
4
 Bustanul Arifin, pembangunan pertanian paradigma kebijakan dan strategi Revitalisasi, 

(Jakarta:Grasindo,2005)h.1 

5
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2014 tentang pengawasan dan 

pengendalian kepariwisataan pasal 1 

6
  Sjafrizal, ekonomi ragional teori dan aplikasi (jakarta: Niaga Swadaya,2008)hlm 201 



 

dengan kayanya sumber daya alam yang dimiliki kabupaten Tanggamus 

seperti tanah yang subur sudah seharusnya menghasilkan hasil tani yang 

banyak sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB 

provinsi Lampung akan tetapi sektor pertanian masih kurang di dalam 

tenaga penyuluh padahal peran penyuluh sangat besar bagi suksesnya petani 

dan target produksi dan pada sektor Pariwisata kabupaten Tanggamus 

terdapat banyak sekali potensi yang dimiliki akan tetapi kurangnya 

pengelolaan terhadap potensi-potensi pariwisata oleh dinas terkait. 

 Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dan mengetahui seberapa besar 

kontribusi dari sektor pertanian dan pariwisata kabupaten Tanggamus 

terhadap PDRB Provinsi Lampung. 

2. Alasan Subjektif 

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan. Hal ini 

didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan, serta keberadaan 

tempat penelitian dekat dengan rumah penulis. Hal ini bisa mempermudah 

penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, selain itu judul yang penulis 

ajukan telah sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari di bangku kuliah 

khususnya jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Produk domestik regional bruto (PDRB) PDRB didefinisikan sebagai 

jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau 



 

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan 

ekonomi dalam suatu daerah/wilayah.
7
 Oleh karena itu, nilai PDRB yang 

dihasilkan oleh masing-masing daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi (faktor terbatasnya 

sumber daya alam dan penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan 

besaran PDRB bervariasi antar daerah/wilayah.
8
 

Sektor dalam PDRB salah satunya adalah sektor pertanian, peternakan dan 

perikanan yang meliputi: sektor tanaman bahan makanan,. Sub sektor tanaman 

perkebunan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor kehutanan, sektor 

perikanan dan dalam sektor pariwisata di dalam PDRB terdapat pada sektor jasa-

jasa yang di dalam sektor jasa-jasa terdapat sektor hiburan dan rekreasi yang erat 

kaitannya pada PDRB 

Beralihnya sektor lapangan usaha sebagian masyarakat indonesia dari 

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha yang 

lainnya dapat di lihat dari besarnya kontribusi masing-masing lapangan usaha 

terhadap pembentukan PDB Indonesia.
9
 Pada tahun 2016 sumbangan terbesar 

dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, kemudian lapangan usaha 

pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, resparasi 

mobil dan motor, konstruksi, pertambangan dan penggalian dan transportasi dan 

pergudangan, sementara lapangan usaha lainnya dibawah 5 persen. 

                                                             
7
  Ibid.,h.201 

8
 Wiwin purnomowati, jurnal Analisis kontribusi sektoral terhadap PDRB kota malang 

mrnuju konsep balance growth (malang:2008) 

9
 Badan Pusat Statistik, Pendapatan Nasional Indonesia 2012-2016, hlm 105 



 

Kenaikan permintaan akan produk barang jadi atau barang setengah jadi 

domestik maupun internasional, telah mendorong perkembangan industri 

pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusanya dalam 

pembentukan PDB. Pada tahun 2012 industri pengolahan berkontribusi sebesar 

21,45 persen menurun menjadi 21,03 persen pada tahun 2013, 21,08 persen pada 

tahun 2014, 20,97 persen pada tahun 2015 dan 20,51 persen pada tahun 2016. 

Kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2015 

meningkat di banding tahun 2012. Pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 13,37 

persen, lalu menurun menjadi 13,36 persen pada tahun 2013, 13,34 persen pada 

tahun 2014, 13,49 persen pada tahun 2014, lalu menurun menjadi 13,45 persen 

pada tahun 2015. 

Perekonomian provinsi Lampung masih didominasi oleh 3 faktor yang 

utama yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi 32,69 

persen, industri pengolahan memberikan share sebesar 18.03 persen dan 

perdagangan besar dan eceran, resparasi mobil dan speda motor memberikan 

peran sebesar 11,01 persen terhadap PDRB Lampung. Sementara itu peran usaha  

lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah 5 persen kecuali untuk kontruksi 

dan pertambangan dan penggalian memberikan share masing-masing sebesar 8,9 

persen dan 6,3 persen 

 

 

 



 

Tabel 1. Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita Seluruh 

Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2015 

Kabupaten/Kota 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) PDRB Perkapita (Rp.) 

(1)  (2)  (3)  

1. Lampung Barat 5.29 17,490,825 

2 .Tanggamus 5.50 19,905,366 

3 .Lampung Selatan 5.81 32,340,250 

4 .Lampung Timur 5.24 31,046,078 

5 .Lampung Tengah 5.38 39,377,005 

6 .Lampung Utara 5.43 27,901,292 

7 .Way kanan 5.27 23,213,759 

8 .Tulang Bawang 5.02 39,631,616 

9 .Pesawaran 5.11 29,263,997 

10. Pringsewu 5.22 20,905,440 

11 .Mesuji 6.20 37,260,477 

12 .Tulang Bawang Barat 5.35 30,647,305 

13 .Pesisir Barat 4.93 22,200,671 

14 .Bandar Lampung 6.32 40,003,574 

15 .Metro 6.21 29,357,572 

PROVINSI LAMPUNG 5.23 31,188,146 



 

Sumber: BPS Kabupaten Tanggamus data diolah
10

 

Dari tabel di atas bisa di lihat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Tanggamus masih di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan beberapa 

kabupaten lainnya. Walaupun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tertinggi 

ada pada Kota Bandar Lampung, yakni sebesar 6,32 persen. Hal tersebut dianggap 

wajar mengingat Kota Bandar lampung adalah ibu kota provinsi, dimana aktivitas 

perekonomiannya cukup bergairah, baik sektor riil maupun sektor keuangan.  

Sama halnya PDRB Per kapita, dimana PDRB Per Kapita Kota Bandar 

Lampung masih di atas PDRB Per Kapita kabupaten/kota lainnya. Biarpun begitu, 

pada kenyataannya PDRB Per Kapita belum bisa melambangkan kesejahteraan, di 

karena akumulasi modal masih berada pada segelintir pelaku ekonomi, baik yang 

berdomisili di Bandar Lampung maupun di luar Bandar Lampung.  

Secara umum, perekonomian seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung 

mengalami perlambatan di tahun 2015. Perlambatan ini diharapkan tidak 

mempengaruhi jalannya roda pembangunan dan sifatnya hanya sementara, karena 

penggerak perekonomian untuk tiap kabupaten/kota tidaklah sama jika ditinjau 

dari masing-masing kategori. 

 Diharapkan Indikator ekonomi yang ada ini bisa dipakai sebagai bahan 

evaluasi dari hasil pembangunan yang telah di laksanakan oleh berbagai pihak, 

baik pemerintah maupun swasta. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi akan berdampak pada meningkatnya PDRB per kapita penduduk, apabila 
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disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk. Besar harapan keberhasilan 

pembangunan di Provinsi Lampung ini mampu meningkatkan capaian nilai 

tambah berdasarkan kreatifitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. 

Struktur perekonomian Kabupaten Tanggamus dalam pembentukan PDRB 

Tanggamus secara nilai tambah masih tetap di dominasi oleh kegiatan pertanian, 

kehutanan, dan perikanan. Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan perkebunan 

tahunan, kemudian disusul perikanan dan tanaman pangan dan lainnya. 

Selanjutnya sumbangan terbesar ke dua berada pada kegiatan perdagangan besar 

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sumbangan terbesar ke tiga 

berada pada kegiatan pertambangan dan penggalian. Sementara peranan kegiatan 

lainnya masih di bawah 6 persen, kecuali kegiatan industri pengolahan, yakni 

berkisar 6 persen. 

Pembangunan pertanian dalam era globalisasi dihadapkan pada tuntutan 

peningkatan produktivitas dan efisiensi agar dapat berdaya saing di pasar dan 

internasional. Untuk peningkatan daya saing tersebut peningkatan sumber daya 

lahan perlu  diupayakan secara optimal sesuai dengan keunggulan komperatifnya 

sehingga sehingga mampu menampilkan produktivitas tinggi dalam 

pengembangan suatu komoditi. 

Kegiatan usaha tani yang dijadikan sebagai penopang hidup oleh 

masyarakat petani mengusahakan berbagai macam produk pertanian baik pangan 

maupun sub sektor tanaman perkebunan rakyat.
11

 Sektor pariwisata merupakan 
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salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Sektor 

dengan pertumbuhan cepat ini telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi 

global. 

Pertanian merupakan sector terbesar penyumbang perekonomian di 

Kabupaten Tanggamus, Pertanian di sini mencakup pertanian tanaman bahan 

makanan, tanaman obat dan hias, perkebunan, kehutanan, peternakan. Produksi 

Tanaman Padi tahun 2014 dipengaruhi oleh luas panen, nilai produktivitas 

tanaman padi rata-rata mencapai 5,4 ton/ha. 

 Produksi Tanaman Padi ladang pada tahun 2014 adalah 5.741 ton dengan 

luas mencapai 2.084 Ha. Kecamatan Kelumbayan merupakan daerah produksi 

padi ladang terbesar tahun 2014 dengan capaian produksi padi ladang sebesar 

1.849 Ton sekitar 32,21% dari total produksi se-Kabupaten Tanggamus.  

Durian merupakan Produksi Tanaman buah-buahan terbesar tahun 2014 

dengan jumlah 69.570 ton, disusul kemudian salak 44.414 ton sehingga tidak 

salah apabila Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu sentra buah durian. 

Dalam penggunaan lahan di kabupaten tanggamus yang memiliki luas 

283.65 di dominasi oleh lahan pertanian yaitu seluas 247.503 hektar dengan lahan 

persawahan seluas 20.643 hektar dan lahan yang lebih dominan penggunannya 

adalah sektor perkebunan yaitu seluas 226.86 hektar kemudian diikuti lahan 

bukan pertanian seluas 36.147. untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

 



 

Tabel 2: Penggunaan Tanah Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 

Penggunan Lahan Hektar (Ha) 

1 Lahan pertanian 247.503 

  1.1 Lahan Sawah 20.643 

  
 

a. Irigasi Teknis 5.233 

  
 

b. Irigasi Setengah Teknis 7.854 

  
 

c. Irigasi Sederhana 2.748 

  
 

d. Irigasi Desa / non- PU 4.009 

  
 

e Tadah Hujan 799 

  

  1.2 Lahan Bukan Sawah 226.86 

  
 

a. Tegal / Kebun 34.784 

  
 

b. Ladang / kebun 18.851 

  
 

c. Perkebunan 55.474 

  
 

d. Ditanami Pohon/ Hutan Rakyat 18.31 

  
 

e. Padang Penggembalaan / rumput 193 

  
 

f. Sementara tidak diusahakan 1.042 

  
 

g. Lainnya ( Tambak. kolam. empang. hutan negara dll) 98.206 

  

2. Lahan Bukan Pertanian 36.147 

  

Total (1+2) 283.65 

Data : Tanggamus Dalam Angka.
12

 

Kabupaten Tanggamus memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya 

alam yang subur tetapi belum di manfaatkan dengan baik karena masih di kelola 

secara tradisional karena kurangnya ilmu pengetahuan petani dan kurangnya alat-

alat teknologi yang mendukung meningkatkan usaha tani dan pariwisata meskipun 

banyak potensi yang dimiliki kabupaten Tanggamus masih kurang dimanfaatkan 

dengan baik seperti akses jalan yang rusak sehingga mengurangi wisatawan untuk 

berkunjung.  
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Alih fungsi lahan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya menurunnya 

kontribusi terhadap PDRB kabupaten Tanggamus di jelaskan sekertaris DPTPH 

Tanggamus Djoko Prabowo total secara keseluruhan alih fungsi lahan pertanian 

kabupaten berjuluk Bumi Begawi Jejama ini berkisar 15% dengan luasan lahan 

pertanian baku yang ada saat ini adalah 23.080 hektare. 
13

 

Sumbangsih terbanyak atas alih fungsi lahan pertanian berasal dari 

kecamatan Talang padang  dengan jumlah presentasi  6% adapun lainnya  yakni 

Pugung, Gunung Alip, Gisting, Kota Agung dan Wonosobo berada kisaran  4% 

kebawah, kebanyakan yang area pertanian yang beralih fungsi lahan non komoditi 

adalah daerah atau kecamatan yang dekat jalan raya.
14

 

Kabupaten Tanggamus yang memiliki luas lahan pertanian yang luas dan 

memiliki tanah yang subur sudah seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya baik dari proses produksi dan teknologi  begitupun pada pariwisata 

kabupaten memiliki banyak pantai yang sudah seharusnya dimanfaatkan dengan 

baik agar lebih meningkatkan dalam hal kontribusi terhadap pendapatan 

kabupaten tanggamus 

Kontribusi erat kaitannya terhadap pemerataan distribusi ekonomi dalam 

mensejahterakan pelaku ekonomi yang terkait di dalamnya. Segala sumber daya 

alam ditundukan oleh Allah dan pemanfaatannya diserahkan kepada manusia. 

Sebagaimana terungkap dalam Firman Allah dalam surah Al-jatsiyah:13  
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“Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi 

semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

berfikir“. 

Namun Sumber daya Alam itu di gunakan untuk kepentingan bersama, 

bukan untuk kepentingan segelintir orang. Setiap orang harus mencari sumber 

daya alam dengan benar dan jujur dengan cara yang di tetapkan Al-Quran dan As-

sunnah prilaku yang adil terhadap alam sebagaimana diketahui alam diciptakan 

Allah bukan untuk disia-siakan dan di peruntukkan bagi kesejahteraan manusia 

secara adil. Terhadap alam manusia dituntut untuk mengatur kejelasan 

pengelolaannya.
15

 

Distribusi kekayaan seharusnya tersalurkan sama rata, sama rata disini 

maksudnya adalah adil dan sesuai dengan kebutuhan tidak hanya berputar di 

orang-orang kaya saja. Tetapi pada kenyataannya kekayaan itu masih beredar 

diantara orang-orang kaya pemilik modal belum benar-benar di rasakan oleh 

petani ataupun masyarakat sekitar daerah pariwisata. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pendistribusian 

kekayaan, yang wajib diprioritaskan adalah kemaslahatan kaum muslimin secara 
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umum, misalnya memberikan kepada kalangan yang dengan pemberian tersebut 

akan bermanfaat bagi umat Islam.
16

 

Afzalurrahman berpendapat untuk tercapainya distribusi kekayaan yang 

adil dan merata supaya harta tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, 

maka Islam menekankan pentingnya pendidikan dan latihan moral, disamping 

adanya aturan hukum yang legal. Tetapi apabila tetap terjadi pengumpulan 

kekayaan di antara orang tertentu maka negara (pemerintah)mempunyaihakdan 

wewenang untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.
17

 

Namun demikian pengertian adil dan merata dalam Islam bukan berarti 

supaya setiap orang berpenghasilan sama, tetapi yang diinginkan Islam adalah 

kesamaan kesempatan dalam meraih kekayaan tanpa memandang kepada status 

sosial.
18

 Inilah sebenarnya permulaan supaya keadilan distribusi kekayaan dapat 

tercapai. 

Dalam penjelasan yang sudah penulis jabarkan di atas, peneliti bermaksud 

menuangkannya dalam sebuah skripsi, yang berjudul “Analisis kontribusi sektor 

pertanian dan pariwisata kabupaten Tanggamus terhadap produk domestik 

regional bruto (PDRB) provinsi Lampung”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana kontribusi sektor pertanian dan pariwisata kabupaten 

Tanggamus terhadap produk domestik regional bruto provinsi lampung? 

2. Bagaimana pandangan islam tentang kontribusi pemerataan kekayaan sektor 

pertanian dan pariwisata di dalam PDRB kabupaten Tanggamus? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

a. Untuk meneliti dan mengetahui seberapa besar kontribusi sektor 

pertanian dan pariwisata kabupaten Tanggamus terhadap produk 

domestik regional bruto (PDRB) provinsi lampung. 

b. Untuk meneliti mengetahui pandangan islam tentang kontribusi 

pemerataan kekayaan sektor pertanian dan pariwisata di dalam PDRB 

kabupaten Tanggamus 

2. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi penyusun 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang besar kontribusi sektor pertanian dan pariwisata 

kabupaten Tanggamus terhadap produk domestik regional bruto 

(PDRB) provinsi lampung dan pandangan islam tentang kontribusi 

pemerataan kekayaan sektor pertanian dan pariwisata di dalam PDRB 

kabupaten Tanggamus 

 

 



 

b. Ilmu Pengetahuan 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah keilmuan ekonomi khususnya ekonomi pembangunan yang 

ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Manfaat khusus bagi ilmu 

pengetahuan adalah untuk melengkapi kajian mengenai kontribusi 

dengan sudut pandang Islam 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan penelitian dalam 

mengumpulkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
19

 Agar 

dalam meneliti dan menulis skripsi ini terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta 

hasil yang optimal, maka diperlukan adanya rumusan-rumusan untuk bertindak 

dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah yang disebut metode. Penulis 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian  kepustakaan yang menurut M. 

Ahmad Anwar ialah “yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan buku-buku literatur yang diperlukan dalam 

mempelajarinya.
20
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penelitian perpustakaan (library research) yaitu riset yang dilakukan 

dengan cara membaca buku, majalah dan sumber-sumber lainnya yang 

terdapat di perpustakaan.
21

 

2. Jenis data  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Provinsi 

Lampung  pada periode tahun 2010-2015, serta data-data lain yang 

mendukung. Data ini diperoleh dari BPS Pusat, BPS Provinsi Lampung, 

BPS Kabupaten Tamggamus, dan instansi terkait lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian ini, berbagai literatur, internet dan sumber-sumber 

lainnya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian adalah dengan data sekunder. Data 

tersebut terdiri dari PDRB sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha 

di Kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode tahun 2010-2015 dan data 

PDRB sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha Provinsi Lampung 

periode tahun 2010-2015, serta data Tanggamus Dalam Angka dan 

Lampung Dalam Angk periode tahun 2010-2015. Data tersebut diperoleh 

dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tanggamus, BPS Provinsi 
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Lampung, BPS Pusat, dan BAPEDA Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, 

pengolahan datanya penulis menggunakan program Microsoft Excel 2010. 

4. Metode Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan tekumpul, maka langkah 

selanjutnya ialah menganalisis data. yang dimaksud analisis data adalah 

suatu cara yang digunakan sehubungan dengan data yang terkumpul, 

selanjutnya untuk diambil kesimpulan. 

Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis 

data yang bersifat kualitatif, yang diartikan metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dan sumber data lain terkait dengan Kontribusi PDRB.
22

 

Analisis yang digunakan untuk menganalisis kontribusi PDRB adalah 

sebagai berikut: 

a.  Analisis LQ (Location Quotient) 

Metode ini digunakan untuk melihat sektor-sektor yang 

termasuk ke dalam kategori sektor unggulan. Selain itu analisis ini 

merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan besar 

kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan 

daerah atasnya.
23

 Dalam hal ini dilakukan perbandingan antara 

pendapatan di sektor i pada daerah bawah terhadap pendapatan total 
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semua sektor di daerah bawah dengan pendapatan di sektor i pada 

daerah atas terhadap pendapatan semua sektor di daerah atasnya. 

Ketentuan dalam metode ini adalah jika nilai LQ > 1 maka 

sektor i dikategorikan sebagai sektor basis atau sektor 

unggulan.Sedangkan jika nilai LQ < 1 maka sektor i dikategorikan 

sebagai sektor non-basis atau sektor nonunggulan. 

b. Analisis SS (Shift Share) 

Pada umumnya analisis Shift Share (SS) ini dapat digunakan 

untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor perekonomian suatu wilayah 

selama periode waktu tertentu. Selain itu, dapat juga melihat dalam 

daerah bawah (Kabupaten Tanggamus) sektor-sektor ekonomi mana 

saja yang memberikan kontribusi pertumbuhan paling besar terhadap 

perekonomian daerah atasnya (Provinsi Lampung) dan juga untuk 

mengetahui sektor mana saja yang mengalami pertumbuhan yang 

paling cepat di masing-masing wilayah bawahnya. 

  



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan alami 

dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan, menurut 

Putong  pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional secara 

berarti (dengan meningkatnya pendapatan per kapita) dalam suatu periode 

perhitungan tertentu.
24

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat 

penting dalam mekakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi 

pada suatu negara. Dimana pertumbuhan ekonomi menunjukan sejauhmana 

aktivitas ekonomi akan menghasilkan tambahan-pendapatan masyarakat pada 

periode tertentu. 

Jika kita membicarakan pertumbuhan ekonomi, pasti berbeda dengan 

pembangunan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin 

tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya di luar indikator yang lain. Manfaat dari 

pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah untuk mengukur kemajuan ekonomi 

sebagai hasil pembangunan nasional maupun pembangunan daerahnya. 
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Menurut Tarigan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan 

pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah yang digambarkan oleh 

kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini juga yang 

nantinya akan menggambarkan kemakmuran daerah tersebut.
25

 

Menurut syafrizal pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian 

terpenting dalam analisa eknonomi regional. Alasanya jelas karenaa pertumbuhan 

merupakan salah satu unsurdalam pembanguanan ekonomi regional dan dan 

mempunyai implikasi yang cukup luas.
26

 

Kemakmuran suatu wilayah ditentukan pula dengan seberapa besar 

bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari 

luar wilayah. Setiap negara akan selalu menargetkan laju pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi pada setiap daerahnya, karena hal itu menggambarkan kemakmuran di 

daerah tersebut. 

W.W Rostow dalam Adisasmita mengemukakan suatu teori yang 

membagi pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahapan, yaitu masyarakat 

tradisional (the traditional society), prasyarat untuk lepas landas (the 

precaondition for take off), lepas landas (the take off), gerakan ke arah 

kedewasaan (the drive to maturity) dan massa konsumsi tinggi (the age of high 

mass consumption). 
27

 

Penjelasan pertumbuhan Rostow ini dijelaskan dalam Arsyad , yaitu 

sebagai berikut :
28
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1. Masyarakat Tradisional (The Traditional Society) 

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang perekonomiannya 

masih bertumpu pada sektor pertanian dan memiliki fungsi produksi yang 

terbatas dan relatif primitif yang kehidupannya sangat dipengaruhi oleh 

nilai-nilai yang turun-menurun dan cenderung kurang rasional.  

2. Tahap Prasyarat Lepas Landas (The Precondition For Take Off) 

Dalam kondisi ini, merupakan transisi untuk mencapai pertumbuhan 

yang mempunyai kekuatan untuk berkembang. Segala sesuatunya 

dipersiapkan untuk mencapai pertumbuhan dengan kekuatan sendiri 

termasuk ilmu pengetahuan yang akan menghasilkan penemuan baru. 

3. Tahap Lepas Landas (The Take Off) 

Berlakunya perubahan yang sangat besar dalam masyarakat misalnya 

tercipta kemajuan yang pesat dalam inovasi, revolusi politik dan 

sebagainya. 

4. Tahap Menuju Kedewasaan (The Drive To Maturity) 

Dalam kondisi ini masyarakat sudah secara efektif menggunakan 

teknoloi modern pada sebagian besar faktor produksi.Munculnya 

pemimpin baru yang bercorak lebih kepada perkembangan teknologi, 

kekayaan alam dan lain-lain. 

5. Tahap Konsumsi Tinggi (The Age Of High Mass Consumption) 

Konsumsi masal yang tinggi dimana perhatian masyarakat lebih 

menekankan kepada permasalahan yang berkaitan dengan konsumsi dan 

kesejahteraan masyarakat. 



 

Menelaah kembali apa yang terjadi di Indonesia pada masa orde baru 

dengan teori Rostow, adanya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 yang 

mencapai 7-8% belum lagi adanya industry manufaktur dan adanya revolusi. 

Sebagian besar masyarakat masa ini pada kenyataannya memang 

berprofesi sebagai petani dapat dilihat dari statistik swasembada beras pada masa 

soeharto, namun begitu kemajuan teknologi dan pengembangan inovasi bagi 

sektor pertanian. Maka indonesia pada masa ini sedang dalam tahap take off. 

Pakar-pakar ekonomi pembangunan pun berpendapat, menurutnya 

pertumbuhan ekonomi tersebut berbeda dengan pembangunan ekonomi. Menurut 

mereka, pertumbuhan ekonomi merupakan istilah bagi negara yang telah maju 

untuk menyebt keberhasilan pembangunannya sedangkan pembangunan ekonomi 

itu digunakan untuk negara yang sedang berkembang .
29

 

Sebenarnya banyak sekali teori pertumbuhan ekonomi yang berasal dari 

pakar-pakar ekonomi terdahulu. Teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith 

melalui bukunya An Inquiry into The Nature and Cause of The Wealth of Nations 

yang terbit pada tahun 1917 menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

menentukan pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan penduduk.  

Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar 

akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Lebih lanjut, 

spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga meningkatkan 
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upah dan keuntungan. Dengan demikian, proses pertumbuhan akan terus 

berlangsung sampai seluruh sumber daya termanfaatkan.
30

 

David Ricardo dalam bukunya The Principles of Political Economy and 

Taxation yang terbit pada tahun 1917, menyatakan pandangan yang bertentangan 

dengan Adam Smith. Menurutnya, perkembangan penduduk yang berjalan cepat 

pada akhirnya akan menurunkan kembali tingkat pertumbuhan ekonomi ke taraf 

yang rendah. Pola pertumbuhan ekonomi menurut Ricardo berawal dari jumlah 

penduduk yang rendah dan sumber daya alam yang relatif melimpah.
31

 

Menurut Keynes, untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah 

perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah), kebijakan 

moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan 

langsung. Keynes mengemukakan bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari 

pekerjaan total dalam suatu negara.
32

  

Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang 

dihasilkan,demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan 

efektif. Permintaan efektif ini ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat 

sama dengan harga penawaran agregat. Selain itu Harrod-Domar pun 

mengemukakkan pandangannya. 

Dalam teori ini, Harrod-Domar melengkapi teori Keynes, dimana Keynes 

melihat dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Dommar meliha 

dalam jangka panjang (kondisi dinamis). 
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Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang 

mantap, dimana seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar, hanya dapat 

dicapai jika memenuhi syarat-syarat keseimbangan, yaitu g = k = n, dimana g 

adalah tingkat pertumbuhan output, k adalah tingkat pertumbuhan modal, dan n 

adalah tingkat pertumbuhan angkatan kerja.
33

 

Proses pertumbuhan menurut pandangan Schumpeter adalah proses 

peningkatan dan penurunan kegiatan ekonomi yang berjalan siklikal. Pembaruan-

pembaruan yang dilakukan oleh para pengusaha berperan dalam peningkatan 

kegiatan ekonomi.
34

 

Dalam proses siklikal tersebut, tingkat keseimbangan yang baru akan 

selalu berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat keseimbangan 

sebelumnya. Pada intinya, dari semua teori yang ada sama-sama menjelaskan 

tentang bagaimana kita mengelola sumberdaya yang ada (manusia, alam dan 

teknologi) pada suatu wilayah agar perekonomian dapat berjalan sesuai harapan. 

Menurut Adam Smith yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 

pertumbuhan output (GDP) total dan pertumbuhan penduduk. Smith melihat 

sistem produksi suatu negara terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu 
35

 

a) sumber-sumber alam yang tersedia (faktor produksi tanah), 

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling 

mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya 

alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu 
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negara. Maksudnya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, 

maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan 

output. Tetapi pertumbuhan output akan berhenti jika semua sumberdaya 

alam tersebut telah digunakan secara penuh.  

b) sumber-sumber manusiawi (jumlah penduduk) 

Sumberdaya manusia mempunyai peran pasif dalam proses 

pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan 

diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. 

c) stok barang kapital yang ada. 

Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif 

menentukan tingkat output. Perannya sangat sentral dalam poses output 

jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan 

stok modal. 

d) Teknologi yang digunakan 

Teknologi merupan pandangan dari ekonomi neoklasik ( Robert 

Solow dan Trevor Swan) karena dengan banyaknya teknologi yang 

digunakan akan semakin tinggi efektifitas output yang dihasilkan.
36

 

 

B. Otonomi Daerah 

1. Definisi Otonomi Daerah 

Menurut Soenarto dengan otonomi daerah berarti telah 

memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di 
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pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerinta 

daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat 

daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
37

 

kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi 

wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih 

cepat dan lebih berkualitas. 

 Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada 

kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia yang dimiliki daerah, 

serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada 

di daerah otonom.
38

 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. Dengan ditetapkannya UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka 

daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

peraturan perundang-undangan.
39

Sejalan dengan adanya Undang-Undang 

Otonomi Daerah tersebut maka sudah menjadi kewajiban pemerintah 
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daerah untuk menangani potensi wilayah yang berada dalam ruang lingkup 

pemerintahannya.
40

 

Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah, 

khususnya kabupaten/kota dalam melaksanakan program-program 

pembangunannya.Banyak aspek yang dapat dilakukan secara mandiri di 

tingkat pertanggungjawaban suatu program pembangunan. 

Otonomi daerah di sisi lain juga menuntut kesiapan daerah dalam 

mempersiapkan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang kini bergeser 

menjadi tanggung jawab daerah. Kesiapan sumber daya manusia dan 

pemerintah daerah saja tidak cukup tanpa didukung oleh komponen lain, 

misalnya kesiapan masyarakat di daerah dan kondisi sumber daya alam.  

Daerah dalam konsep otonomi daerah mempunyai 

keunikan/karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut antara lain masing-

masing wilayah administratif mempunyai potensi sumber daya alam, etnis, 

budaya/tradisi, sumber daya manusia yang beragam dan khas. Dalam 

konsep otonomi daerah diharapkan berbagai potensi yang ada di daerah 

dapat secara optimal mendukung pelaksanaan pembangunan.  

Manfaat dan tujuan Otonomi daerah adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan otonomi daerah menurut undang-undang no 32 tahun 2004 

tentang pemerintah daerah, pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan 

otonomi daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintah , dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

                                                             
40

H.Murhaini Suriansyah,kewenangan pemerintah daerah mengurus bidang 

pertanahan(Laksbang jusitia:surabaya)2009.hlm 13 



 

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut 

penjelasanya:
41

 

1) Meningkatkan Pelayanan umum 

Dengan adanya otonomi daerah  diharapkan ada peningkatan 

pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah 

dimasing-masing daerah. 

2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan 

kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik 

dan meningkat. 

3) Meningkatkan daya saing daerah 

Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat 

meningkatkan daya saing daerah dan harus memperlihatkan bentuk 

keaneragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan 

daerah tersebut. 

b. Manfaat Otonomi Daerah, adapun manfaat otonomi daerah yaitu 

memberikan hak kepada daerahnya sendiri. Adar mereka memiliki 

kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya dan 

memudahkan pemda otonom mengetahui kebutuhan masyarakat 

didalamnya. Manfaat otonomi daerah lainnya antara lain: 

1) Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai kepentingan 

masyarakat. 
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2) Memotong jalur birokrasi yang sedikit rumit dan prosedur yang 

sangat berstruktur dari pemerintah pusat 

3) Mampu meningkatkan efesiensi pemerintah pusat, pemerintah 

pusat tidaklagi menjalankan tugas kedaerah-daerah karena hal itu 

dapat di lakukan pemerintah daerah. 

4) Dapat meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau 

aktivitas yang dilakukan elit lokal yang biasanya tidak simpatik 

dengan program 

5) Dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa disuatu daerah 

dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, hal itu tidak lagi 

menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan ke pemda. 

2. Perkembangan dan Peraturan perundang-undangan Otonomi Daerah 

sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami 

pasang surut dari waktu ke waktu sejalan dengan adanya konfigurasi 

politik yang mewarnai proses terciptanya suatu undang-undang 

pemerintahan daerah yang representatif dan aktual. 

Sejak kemerdekaan sampai saat ini, proses desentralisasi dengan 

distribusi kekuasaan/kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintahan 

Daerah selalu bergerak dan berubah-ubah dari satu titik ke titik lain 

dengan bobot kekuasaan yang berpindah-pindah mengikuti perubahan 

sistem politik (rezim) dalam memandang visi tentang kebangsaan.
42
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Konsep otonomi daerah yang selalu bergerak pada titik 

keseimbangan yang berbeda, mempengaruhi jalannya pemerintahan di 

daerah. Perbedaan itu sangat jelas terlihat dengan menggunakan konsep 

bandul yang selalu bergerak secara simetris pada dua sisi, yaitu Pusat dan 

Daerah. Dengan kata lain bahwa pada suatu waktu bobot kekuasaan 

terletak pada Pemerintah Pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan 

berada pada Pemerintah Daerah.
43

 

Kondisi yang demikian ini disebabkan karena dua hal, pertama, 

karena pengaturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang 

sejak kemerdekaan hingga sekarang telah memiliki 7 (tujuh) Undang-

Undang tentang Pemerintahan Daerah, antara lain: 

1) Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang  peraturan 

mengenai kedudukan komite nasional daerah, menitik beratkan 

pada asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan KND di 

keresidenan, kabupaten, kota berotonomi, dan daerah-daerah yang 

dianggap perlu oleh mendagri. Pembagian daerah terdiri atas dua 

macam yang masing-masing dibagi dalam tiga tingkatan yakni: 

a. Provinsi 

b. Kabupaten/kota besar 

c. Desa/kota kecil. 
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UU No.1 Tahun 1945 hanya mengatur hal-hal yang 

bersifat darurat dan segera saja. Dalam Tanggamus tubuhnya pun 

hanya terdiri dari 6 pasal saja dan tidak memiliki penjelasan. 

2) Periode Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 

Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah 

di Indonesia adalah UU Nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintah 

daerah  yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 

1948. Dalam UU itu dinyatakan bahwa daerah Negara RI tersusun 

dalam tiga tingkat yakni: 

a. Propinsi 

b. Kabupaten/kota besar 

c. Desa/kota kecil 

d. Yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya 

sendiri. 

3) Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 

Menurut UU No. 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok 

pemerintah daerah , daerah otonom diganti dengan istilah daerah 

swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil 

yang berhak mengurus rumah tangga sendiri, dalam tiga tingkat, 

yaitu: 

a) Daerah swatantra tingkat I, termasuk kotapraja Jakarta 

Raya 



 

b) Daerah swatantra tingkat II 

c) Daerah swatantra tingkat III. 

UU No. 1 Tahun 1957 ini menitikberatkan pelaksanaan 

otonomi daerah seluas-luasnya sesuai Pasal 31 ayat (1) UUDS 

1950. 

4) Periode Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 

Penpres No. 6 Tahun 1959 tentang penyerahan tugas-

tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintah umum, 

perbantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangannya kepada 

pemerintah daerah , yang berlaku pada tanggal 7 November 

1959 menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi 

pemerintahan daerah, dengan memasukkan elemen-elemen baru. 

Penyebutan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya 

sendiri dikenal dangan daerah tingkat I, tingkat II, dan daerah 

tingkat III. 

Dekonsentrasi sangat menonjol pada kebijakan otonomi 

daerah pada masa ini, bahwa kepala daerah diangkat oleh 

pemerintah pusat, terutama dari kalangan pamong praja. 

 

 



 

5) Periode Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-

Pokok Pemerintah Daerah 

Menurut UU ini, wilayah negara dibagi-bagi dalam tiga 

tingkatan yakni: 

a) Provinsi (tingkat I) 

b) Kabupaten (tingkat II) 

c) Kecamatan (tingkat III) 

Sebagai alat pemerintah pusat, kepala daerah bertugas 

memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional di 

daerahnya, menyelenggarakan koordinasi antarjawatan 

pemerintah pusat di daerah, melakukan pengawasasan, dan 

menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh 

pemerintah pusat. Sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif 

pemerintahan daerah, menandatangani peraturan dan keputusan 

yang ditetapkan DPRD, dan mewakili daerahnya di dalam dan 

di luar pengadilan. 

6) Periode Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang 

Administrasi  Pemerintah Daerah 

UU ini menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur, 

dan mengatur rumah tangganya berdasar asas desentralisasi. 

Dalam UU ini dikenal dua tingkatan daerah, yaitu daerah tingkat 



 

I dan daerah tingkat II. Daerah negara dibagi-bagi menurut 

tingkatannya menjadi: 

a) Provinsi/ibu kota negara 

b) Kabupaten/kotamadya 

c) Kecamatan 

Titik berat otonomi daerah terletak pada daerah tingkat 

II karena daerah tingkat II berhubungan langsung dengan 

masyarakat sehingga lebih mengerti dan memenuhi aspirasi 

masyarakat. Prinsip otonomi dalam UU ini adalah otonomi yang 

nyata dan bertanggung jawab. 

7) Periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 

Pemerintah daerah 

Pada prinsipnya UU ini mengatur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi. 

Pokok pikiran dalam penyusunan UU No. 22 tahun  1999 adalah 

sebagai berikut: 

a) Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan 

prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas 

desentralisasi dalam kerangka NKRI. 

b) Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan 

dekonsentrasi adalah daerah provinsi sedangkan daerah 



 

yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah 

daerah kabupaten dan daerah kota. 

c) Daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi. 

d) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten. 

Secara umum, UU No. 22 tahun 1999 banyak 

membawa kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Tetapi sesuai perkembangan keinginan masyarakat 

daerah, ternyata UU ini juga dirasakan belum memenuhi rasa 

keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

8) Periode Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  

Pada tanggal 15 Oktober disahkan UU No. 32 tahun 

2004 tentang pemerintah Daerah yang dalam pasal 239 dengan 

tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini, UU No. 22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak 

berlaku lagi. UU baru ini memperjelas dan mempertegas 

hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara 

provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan 

administrasi dan kesatuan wilayah. Pemerintah pusat berhak 

melakukan kordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap 

pemerintahan di bawahnya, demikian juga provinsi terhadap 

kabupaten/kota. Di samping itu, hubungan kemitraan dan sejajar 



 

antara kepala daerah dan DPRD semakin dipertegas dan 

diperjelas. 

 

C. Pertanian 

1. Pembangunan Pertanian 

Menurut A.T.Mosher didalam bukunya Getthing Agriculture 

moving, bahwa pembangunan pertanian adalah bagian integral daripada 

pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum.
44

 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pembangunan pertanian 

diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan 

nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mengisi 

dan memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar 

negeri.melalui pertanian yang maju, efisien, dan tangguh sehingga makin 

mampu meningkatkan dan menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu 

dan derajat pengolahan produksi dan menunjang pembangunan wilayah.
45

 

Pembangunan pertanian patut mengedepankan potensi kawasan dan 

kemampuan masyarakatnya.Keunggulan komparatif yang berupa sumber 

daya alam perlu diiringi dengan peningkatan keunggulan kompetitif yang 

diwujudkan melalui penciptaan sumber daya manusia tani yang makin 

profesional. 
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Masyarakat tani terutama masyarakat tani tertinggal sebagai 

sasaran pemberdayaan masyarakat perlu terus didampingi sebagai manusia 

tani yang makin maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Sumber daya 

alam dan manusia patut menjadi dasar bagi pengembangan pertanian masa 

depan.
46

 

Rencana pembangunan pertanian di masa yang akan datang, 

khususnya di era otonomi daerah, perlu disusun berdasarkan suatu konsep 

pembangunan pertanian yang mengedepankan eksistensi petani sebagai 

produsen yang memerlukan topangan infrastruktur dan kebijakan agar:  

a. proses untuk menghasilkan produk (massa hayati) dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien,  

b. produk yang dihasilkan dapat ditingkatkan nilai ekonominya 

melalui proses pengolahan yang tepat  

c. produk yang telah diolah memiliki ketahanan kualitas terhadap 

rentang waktu selama proses pemasaran,  

d. produk memiliki daya saing di pasaran dalam dan luar negeri.
47

 

Pembangunan pertanian harus mampu memanfaatkan secara 

maksimal keunggulan sumber daya wilayah dan dapat berkelanjutan, maka 

kebijaksanaan pembangunan pertanian harus dirancang dalam perspektif 

ekonomi wilayah. 
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Pembanguan pertanian dalam konteks wilayah semakin relevan 

dengan berlakunya UU RI Nomor 22 dan Nomor 25 tahun 1999 tentang 

pemerintah daerah , yang kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 2 tahun 

2000. Dalam kebijaksanaan pembangunan pertanian saat ini secara implisit 

dirancang dalam perspektif ekonomi wilayah.Hal ini terlihat jelas dari 

peran daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-

program. 

Pemerintah Pusat dalam hal ini hanya merancang pelaksanaan yang 

bersifat makro, sedangkan Pemerintah Daerah merancang pelaksanaan 

pencapaian target sesuai dengan kondisi wilayah.Dalam perspektif 

kebijakan yang demikian, maka Pemerintah Daerah benar-benar dituntut 

agar mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal, untuk 

mengelola sumber daya spesifik lokasi.Sebagai bahan perencanaan 

diperlukan analisis potensi wilayah baik dalam aspek biofisik maupun 

sosial ekonomi. 

Dalam rangka memanfaatkan potensi tersebut, peran serta 

masyarakat secara partisipatif perlu didorong dan dikembangkan. 

2.  Peran Sektor Pertanian 

Peranan sektor pertanian dirasa masih penting walaupun kemajuan 

sektor industri berkembang begitu cepat dalam perekonomian suatu 

daerah. Pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian dapat dilihat dari 

berbagai hal, antara lain dilihat dari masih relatif besarnya pangsa sektor 



 

pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor pertanian juga 

merupakan pemasok bahan baku bagi industri, mampunya sektor ini 

menyediakan pangan dan gizi, dapat menyerap banyak tenaga kerja dan 

semakin signifikannya kontribusi sektor pertanian dalam meningkatkan 

ekspor nonmigas.
48

 

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan yang utama 

diantaranya adalah sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan 

berikut: 

a) Sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang memiliki 

usaha yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. 

b) Sektor pertanian di negara berkembang merupakan sumber utama 

untuk pemenuhan kebutuhan pokok terutama pangan. 

c) Sektor pertanian merupakan sumber atau penyedia input tenaga 

kerja yang sangat besar untuk menunjang pembangunan sektor-

sektor lainnya, terutama industri. 

d) Sektor pertanian dapat juga berperan sebagai sumber dana dan daya 

yang utama dalam menggerakkan dan memacu pertumbuhan 

ekonomi di sebagian besar negara berkembang. 

e) Sektor pertanian merupakan pasar yang potensial bagi hasil output 

sektor modern di perkotaan yang ditumbuhkembangkan 
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Pengalaman pembangunan nasional sampai dengan munculnya 

krisis ekonomi pada tahun 1997 menunjukkan betapa pentingnya posisi 

pembangunan pertanian dalam mendukung perekonomian 

nasional.Ketahanan pangan nasional menurun secara drastis, dimana impor 

beras nasional mencapai puncaknya pada tahun 1998 dan munculnya krisis 

pangan (kelaparan) karena lemahnya akses pangan (daya beli) di beberapa 

wilayah di tanah air. Krisis ekonomi dan pangan tersebut merefleksikan 

bahwa pembangunan nasional yang tidak didasarkan atas kondisi riil 

struktur perekonomian nasional akan rentan terhadap gejolak faktor 

eksternal dan tidak berkelanjutan.  

Kondisi riil perekonomian nasional tersebut dicirikan oleh 

dominasi sektor pertanian dan pedesaan dalam GDP dan kesempatan kerja 

nasional.Karena itu pembangunan nasional perlu diarahkan kepada 

pemanfaatan potensi sumber daya alam, peningkatan produktivitas tenaga 

kerja pedesaan, dan pengembangan potensi pasar dalam negeri yang sangat 

besar. 

 

D. Pariwisata 

1. Pengertian pariwisata 

Pengertian tentang pariwisata sangat beragam tetapi sebagian besar 

ahli menjelaskan bahwa pariwisata berkaitan dengan wisatawan yang 



 

memiliki keragaman motivasi, sikap dan pengaruh. Berbagai pendapat 

para ahli tentang pariwisata antara lain: 

Menurut Spillane mendefinisikan pariwisata sebagai “Perjalanan 

dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan 

perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan 

hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan seni”.
49

 

Pendapat ini diamini oleh Suwantoro dalam buku Dasar-dasar 

pariwisata, menyatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu 

perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara 

lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin 

mengetahui sesuatu.
50

Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan 

dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan 

keperluan usaha yang lainnya. 

Pariwisata dikatakan sebagai industri, karena di dalamnya terdapat 

berbagai aktivitas yang dapat menghasilkan produk berupa barang dan 

jasa.Hal ini sejalan dengan konsep industri pariwisata yang dikemukakan 

dalam UU RI No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, industri 

pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam 

rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 

wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
51
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Pengertian lain yang sejalan tentang industri pariwisata 

dikemukakan oleh R.S Darmajadi, yaitu industri pariwisata merupakan 

rangkuman dari berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-sama 

menghasilkan produk – produk maupun jasa / pelayanan atau service yang 

nantinya baik langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan 

wisatawan nantinya.
52

 

Adapun yang termasuk dalam industri pariwisata adalah industri 

yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan wisata untuk melayani 

wisatawan sejak keberangkatan dari tempat asal hingga tiba ditempat 

tujuan, seperti: biro perjalanan wisata, transportasi, hotel, toko, 

cinderamata, dan lain-lain .
53

 Sebagai suatu industri, pariwisata memiliki 

karakteristik yang sangat khas, antara lain: 

a) Produk yang dihasilkan tidak dapat dibawa ke tempat kediaman 

wisatawan, akan tetapi harus dinikmati di tempat dimana produk itu 

tersedia. 

b) Wujud dari produk wisata pada akhirnya ditentukan oleh 

konsumennya sendiri, yaitu : wisatawan. Bagaimana bent 

komponen dari produk wisata itu tersusun menjadi produk wisata 

yang utuh, pada dasarnya wisatawanlah yang menyusunnya. 

Atraksi wisata yang dipilih, angkutan yang digunakan, lama tinggal 
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dan jenis akomodasi yang digunakan semuanya wisatawan sendiri 

yang menentukan. 

c) Produk yang dibeli oleh wisatawan tidak lain adalah pengalaman 

yang diperoleh dari perjalanan wisata. 

Berdasarkan beberapa uraian definisi di atas, dapatlah dikatakan 

bahwa industri pariwisata adalah kumpulan dari berbagai bidang usaha 

yang secara bersama-sama menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa 

yang dibutuhkan oleh wisatawan maupun traveller sejak keberangkatan 

dari tempat asal hingga tiba ditempat tujuan,  

Komponen produk wisata yang dengan sendirinya ditentukan oleh 

wisatawan. Dengan adanya karakteristik yang khas dari produk wisata 

tersebut maka dalam mengembangkannya perlu mempertimbangkan 

karaktersitik dari calon konsumennya yaitu wisatawan. 

 

2 Produk Wisata 

Menurut Suswantoro  pada hakekatnya pengertian produk wisata 

adalah “ Keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau 

dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai 

ke daerah tujuan wisata yang dipilihnya dan sampai kembali kerumah 

dimana ia berangkat semula”
54
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Produk adalah elemen kunci dalam penawaran pasar.Perencanaan 

bauran pemasaran dimulai dengan memformulasikan suatu penawaran 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran. 

Menurut Burkat dan Medlik dalam Oka A. Yoeti produk dari 

industri pariwisata adalah suatu susunan produk yang terdiri dari 

campuran: atraksi wisata, transportasi, akomodasi dan hiburan. Pendapat 

ini dipertegas oleh Baud-Bovy dalam jurnal Edwin Fianto yang 

mengatakan bahwa produk pariwisata adalah sejumlah komponen, yaitu 

sumber daya yang terdapat pada suatu daerah tujuan wisata, fasilitas yang 

terdapat di suatu daerah tujuan wisata dan transportasi yang membawa dari 

tempat asalnya ke suatu daerah tujuan wisata.
55

 

Sehingga produk pariwisata merupakan suatu susunan produk yang 

terpadu, yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata. Transportasi 

akomodasi dan hiburan dimana ditiap unsur produk pariwisata 

diperisiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan ke 

konsumen. 

3. Atraksi Wisata 

Menurut Suryadi atraksi adalah semua yang menjadi dayatarik 

mengapa wisatawan tertarik datang berkunjung pada suatu daerahtujuan 

wisata (DTW) .
56
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Lebih lanjut secara spesifik pentingnya daya tarik wisata 

dituangkan dalam Undang– Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan 

alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan.
57

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daya tarik wisata 

merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kunjungan 

wisatawan pada suatu objek wisata. 

Daya tarik atau atraksi wisata pada DTW ,perlu dirancang dan 

dikemas dengan baik agar dapat menarik minat berkunjung wisatawan. 

Kegagalan dalam pengelolaan daya tarik wisata akanlah berakibat fatal 

pada citra destinasi tersebut, umumnya kegagalan ini disebabkan oleh 

kurangnya ketepatan & keterampilan dalam mengelola daya tarik yang ada 

pada pelaku industri. 

Untuk dapat menarik minat wisatawan langkah yang harus 

dilakukan adalah dengan mengidentifikasi daya tarik yang ada, mendesain 

jenis pariwisata yang akan dibangun, pembangunan dan pengelolaan yang 

berkelanjutan. 

Daya tarik wisata dapat terdiri dari beberapa komponen yang 

akhirnya akan membentuk kekuatan untuk mempengaruhi wisatawan 
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untuk datang.  Terdapat beberapa pendapat mengenai komponen- 

komponen daya tarik wisata. Berikut ini akan diuraikan faktor-faktor 

pembentuk daya tarik wisata menurut pembagian yang dilakukan oleh dua 

ahli pariwisata, yaitu; 

Prof. Marioti mengatakan bahwa faktor pembentuk daya tarik yang 

mendorong wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata adalah:
58

 

a) Kenyamanan yang bersifat alami, termasuk dalam kelompok ini 

adalah : 

1) Iklim, misalnya cuaca cerah, banyak pancaran sinar matahari, 

panas, sejuk, dingin. 

2) Bentuk tanah dan pemandangan, seperti topografi, tanah yang 

datar atau bergelombang, pegunungan, danau, sungai, pantai, 

air terjun, gunung berapi, pemandangan yang menarik. 

3) .Hutan belukar, seperti hutan yang luas dan masih “perawan”. 

Flora dan fauna, seperti lokasi cagar alam, lokasi perburuan, 

binatang langka, dan lain sebagainya. 

4) Pusat kesehatan, sumber wisata yang termasuk dalam 

kelompok ini seperti mandi lumpur, sumber air panas. Sumber 

daya tersebut diharapkan dapat menyembuhkan penyakit. 

b) Hasil ciptaan manusia. Kelompok ini terbagi dalam dua bagian 

yaitu benda yang mempunyai nilai sejarah dan keagamaan, serta 

kegiatan yang bersifat kebudayaan, seperti: 
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1) Monumen bersejarah dan sisa peradaban masa lampau, rumah 

ibadah, miseum, art gallery. 

2) Acara tradisional, pameran, festival, upacara perkawinan, 

upacara khitanan, dan kesenian rakyat. 

3) Tata cara hidup masyarakat secara tradisional merupakan daya 

tarik yang dapat ditawarkan kepada wisatawan. 

faktor-faktor pembentuk daya tarik wisata antara lain dapat 

diketegorikan sebagai berikut: 

a. Daya tarik alami 

Didasarkan pada bentuk-bentuk lingkungan alamiah yang 

terdiri dari : iklim ; cuaca yang hangat, dan cerah ; pemandangan 

yang indah, daerah pantai, flora dan fauna, special environmental 

feature (gua, geyser, mata air panas, dan lain-lain), taman dan 

daerah konservasi. 

b. Daya tarik budaya 

Didasarkan pada kegiatan manusia, yang terdiri dari : lokasi 

arkeologi, sejarah dan budaya ; pola-pola kebudayaan khusus, seni 

dan kerajinan, aktivitas ekonomi yang menarik (seperti pasar 

tradisional, penangkapa ikan, dan teknik-teknik pertanian, dan lain-

lain) museum dan fasilitas kebudayaan lainnya, festival 

kebudayaan, dan keramahtamahan penduduk asli. 



 

c. Daya tarik khusus/ artificial 

Terdiri dari taman hiburan, sirkus, pertokoan, meeting, 

conferences dan konvensi, peristiwa khusus, casino, 

entertaiment,rekreasi dan sport. Selain itu, fasilitas dan pelayanan 

wisata sepertihotel, sarana transportasi, dan hidangan/ masakan 

bisa menjadidaya tarik wisata pula. 

4.  Fasilitas Wisata 

Faktor kedua dalam produk wisata adalah tourism service.Fasilitas 

pariwisata merupakan pelengkap pada daerah tujuan wisata yang 

merupakan faktor penting untuk membuat wisatawan nyaman dan aman 

ketika berwisata. 

Fasilitas wisata pada penelitian ini adalah fasilitas berupa bangunan 

yang timbul karena adanya daya tarik utama berupa wisata bahari. Fasilitas 

yang timbul karena adanya daya tarik tersebut, antara lain: 

Fasilitas Penunjang  adalah bangunan diluar fasilitas primer yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi 

wisata. Fasilitas penunjang pariwisata terdiri dari fasilitas sekunder dan 

fasilitas kondisional. 

Fasilitas Sekunder  adalah bangunan yang bukan merupakan daya 

tarik utama wisata, akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

utama wisatawan seperti menginap, makan, dan toko cinderamata fasilitas 

sekunder terdiri atas : 



 

a. Akomodasi 

Akomodasi/penginapan adalah tempat untuk menginap 

maupun beristirahat dengan penyediaan fasilitas yang diperlukan bagi 

wisatawan/pengunjung/tamu baik dengan pelayanan maupun tanpa 

pelayan makanan dan minuman. Dengan adanya sarana ini, maka akan 

mendorong wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek dan 

daya tarik wisata dengan waktu yang relatif lebih lama.  

Informasi mengenai akomodasi ini mempengaruhi penilaian 

wisatawan terhadap pilihan jenis akomodasi yang dipilih, seperti jenis 

fasilitas dan pelayanan yang diberikan, tingkat harga, jumlah kamar 

yang tersedia dan sebagainya. 

b. Tempat makan dan minum (food and beverage) 

Wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata tentunya 

ingin menikmati perjalanan wisatanya, sehingga pelayanan makanan 

dan minuman harus mendukung hal tersebut bagi wisatawan yang 

tidak membawa bekal.Bahkan apabila suatu daerah tujuan wisata 

mempunyai makanan yang khas, wisatawan yang datang disamping 

menikmati atraksi wisata juga menikmati makanan khas tersebut. 

Pertimbangan yang diperlukan dalam penyediaan fasilitas 

makanan dan minuman antara lain adalah jenis dan variasi makanan 

yang ditawarkan, tingkat kualitas makanan dan minuman, pelayanan 

yang diberikan, tingkat harga, tingkat higienis, dan hal-hal lain yang 



 

dapat menambah selera makan seseorang serta lokasi tempat 

makannya. 

c. Tempat belanja / Toko cinderamata 

Berbelanja merupakan salah satu aktivitas kegiatan wisata 

dan sebagian pengeluaran wisatawan didistribusikan untuk 

berbelanja.Penilaian dalam penyediaan fasilitas belanja ini dilakukan 

terhadap ketersediaan barang- barang yang dijual dan pelayanan yang 

memadai, lokasi yang nyaman dan akses yang baik serta tingkat yang 

relatif terjangkau. 

d. Fasilitas Kondisional  

merupakan unsur yang diperlukan sebelum fasilitas primer 

dan sekunder dimanfaatkan wisatawan seperti, sarana dan prasarana 

umum . 

Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata perlu 

disesuaikan dan mempertimbangkan kondisi dan lokasi yang akan 

meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada waktunya dapat 

meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri, selain itu juga diperlukan 

koordinasi dan dukungan antar instansi terkait. 

5. Pariwisata Dalam Konsep Syariah 

Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang 

menggunakan istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, 

ataupun as moslem friendly destination. Menurut pasal 1 Peraturan 



 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 

tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud 

syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa 

dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.  

Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri 

perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke 

sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan 

pariwisata syariah. 

Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena 

karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal.Produk dan jasa 

wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah 

sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya 

selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi 

pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi. 

Menurut Sofyan definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi 

yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam.
59

 Seperti yang 

dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata 

syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin 

menikmati kearifan lokal. Pemilik jaringan Hotel Sofyan itu menjelaskan,  

kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama,  

a. memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum.  

b. memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.  
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c. menghindari kemusyrikan dan khurafat. 

d. bebas dari maksiat.  

e. menjaga keamanan dan kenyamanan.  

f.  menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-

nilai sosial budaya dan kearifan lokal. 

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan 

konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, 

sedangkan haram diartikan dilarang.Konsep halal dapat dipandang dari 

dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang 

dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa 

saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. 

Ini membawa konsuekensi adanya perlindungan konsumen.  

Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep 

halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan 

yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya 

jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa 

intangible value. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label 

halal lebih menarik bagi konsumen muslim. 

Allah menciptakan Alam semesta agar dimanfaatkan umat manusia 

dan untuk kesejahteraan umat manusia hal ini di jelaskan pada QS. 

Luqman: 30 



 

                              

                             

  

Artinya:Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah 

menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa 

yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir 

dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang 

(keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa 

Kitab yang memberi penerangan 

Dalam Al-Quran banyak dijelaskan tujuan berwisata, diantara 

tujuan-tujuan tersebut adalah : 

a. Mengenal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual 

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang 

merupakan tujuan paling utama, adalah untuk mengenal Tuhan. 

Dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah swt menyeru manusia untuk 

melakukan perjalanan di atas bumi dan memikirkan berbagai 

fenomena dan penciptaan alam. Dalam Qs. Ankabut (29) : 20, Allah 

berfirman : 

                          

               

 

artinya : “Katakanlah, berjalanlah di muka bumi maka perhatikanlah 

bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, 



 

kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya 

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

 Lebih jauh dari itu, bila kita memiliki tujuan yang maknawi, 

yaitu untuk mengenal berbagai ciptaan Allah Swt. Perjalanan wisata 

seperti ini bisa disebut sebagai wisata rohani, yang akan menerangi 

hati, membuka mata dan melepaskan jiwa dari belenggu tipu daya 

dunia. Penegassan hal ini diperkuat fiman Allah Swt dalam Qs. Ar-

Rum (30) : 9.  

                         

                               

                     

 

Artinya : ”Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka 

bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh 

orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari 

mereka (sendiri) dan Telah mengolah bumi (tanah) serta 

memakmurkannya lebih banyak dari apa yang Telah mereka 

makmurkan. dan Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka 

dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali 

tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang 

berlaku zalim kepada diri sendiri.” 



 

Peran daerah dalam hal ini adalah meningkatkan dan menggali 

potensi wisata sejarah, seperti Masjid, Istana, dan peninggalan 

lainnya. Sehingga wisatawan tertarik mengunjunginya. 

b. Menambah Wawasan Keilmuan 

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting 

yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak 

masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya 

untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu 

sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam 

adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu 

pengetahuan. Dalam Qs. Ali Imran (3) : 137, Allah berfirman, 

                       

 

 artinya “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah 

Allah karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan 

Rasulullah.”  

Perintah untuk melakukan perjalanan pariwisata dan 

menyaksikan peninggalan kaum-kaum terdahulu adalah untuk 

mengambil pelajaran dari peninggalan tersebut. Istana-istana yang 

tinggi, harta-harta yang terpendam, ranjang-ranjang tidur yang indah, 

beserta segala pernik-perniknya yang pada zaman dahulu merupakan 



 

sumber kebanggaan bagi manusia, kini telah lenyap dan tidak bernilai. 

Semua ini dimaksudkan Allah agar dijadikan pelajaran oleh umat-

umat berikutnya. 

 Salah satu cara Pemerintah Daerah mengundang tamu dari 

luar untuk memilih pendidikan dasar, menengah, atau bahkan 

perguruan tinggi adalah dengan membangun pusat pendidikan 

terpadu, memfokuskan kota pendidikan yang berstandar Nasional dan 

Internasional, jika ini terwujud secara tidak lansung dapat 

Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati meningkatkan 

tarap kehidupan sosial masyarakat dan sikap intelektual dan perilaku 

positif dari individu masyarakat. 

c. Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati 

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk 

melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan 

bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat 

Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan 

bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke 

kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan 

Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, 

sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-

hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan 

menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta 



 

menambah kekuatan iman kepada sang khaliq, firman Allah dalam 

Qs. Al-Ghasyiah (88) : 18-21  

                   

                 

Artinya:18.  Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? 

19.  Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 

20.  Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 

21.  Maka berilah peringatan, Karena Sesungguhnya kamu 

hanyalah orang yang memberi peringatan. 

 

E. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian 

daerah.
60

Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas 

jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. 

Produk Domestik Regional Bruto dihitung atas dasar konsep arus barang 

artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada 

suatu periode tertentu. 

Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian 

domestik) sehingga hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana 

kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah mampu 
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untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik
61

 yang pada akhirnya dapat 

diketahui seberapan besar perannya dalam mengentaskan kemiskinan. 

Data yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah 

data PDRB atas harga konstan, ini berarti data yang digunakan tidak terpengaruh 

oleh tekanan inflasi.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besaran dari nilai 

tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan usaha yang berada dalam 

suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
62

Data PDRB tersebut menggambarkan 

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang dimiliki. PDRB didukung oleh sembilan sektor utama yaitu : 

1. Pertanian, 

2. Pertambangan dan Penggalian, 

3. Industri, 

4. Listrik, Gas, dan Air minum, 

5. Bangunan, 

6. Perdagangan, Hotel, dan Rumah makan 

7. Pengangkutan dan Komunikasi, 

8. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, 

9. Jasa. 

Adapun manfaat menghitung Produk Domestik Regional Bruto antra lain 

yaitu: 
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a. Untuk bahan evaluasi pembangunan dimasa lalu, baik pembangunan 

sektoral maupun pembagian regional secara keseluruhan 

b. Untuk bahan umpan balik terhadap perencanaan pembangunan yang 

telah dilaksanakan 

c. Sebagai dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian 

dimasa yang akan datang 

d. Untuk membandingkan peran masing-masing sektor perekonomian 

disuatu wilayah 

e. Jika PDRB dihitung dengan banyaknya tenaga kerja , maka dapat 

mencerminkan produktivitas tenaga kerja masing-masing sektor.  

 

F. Ekonomi Basis 

1. Teori Ekonomi basis 

Teori ekonomi basis menyatakan bahwa faktor penentu utama 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan 

permintaan barang dan jasa dari suatu daerah. Proses produksi di sektor 

industri di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi (SDP) 

lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku, dan output-nya diekspor akan 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, 

dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut. Pertanyaan yang muncul 

dari teori ekonomi basis adalah sanggupkah setiap provinsi memanfaatkan 



 

peluang ekspor yang ada, terutama dalam era otonomi daerah dan era 

perdagangan bebas.
63

 

Teori ekonomi basis digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor 

merupakan sektor basis atau non-basis.Ada beberapa metode pengukuran 

dalam teori ekonomi basis, yaitu metode pengukuran langsung dan metode 

pengukuran tidak langsung. 

Metode pengukuran langsung dapat dengan survei langsung untuk 

mengidentifikasi sektor mana yang merupakan sektor basis.Metode ini 

menentukan sektor basis dengan tepat.Akan tetapi metode ini memerlukan 

biaya, waktu, dan tenaga kerja yang banyak.Mengingat hal tersebut di atas, 

maka sebagian besar pakar ekonomi wilayah menggunakan metode 

pengukuran tidak langsung.  

 Location Quotient merupakan suatu teknik yangdigunakan untuk 

memperluas analisis shift share. Teknik ini membantu kita untuk menentukan 

kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajad self sufficiency suatu 

sektor. Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 

golongan: 

a. Kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di 

luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industry 

basic. 
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b. Kegiatan ekonomi atau industri yang hanya melayani pasar di daerah 

tersebut. Jenis ini dinamakan industry non basic atau industri lokal. LQ 

adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan 

nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap 

sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi 

atau nasional. Dengan kata lain, LQ dapat menghitung perbandingan 

antara share output sektor i di kota dan share output sektor i di provinsi 

Manfaat melakukan perhitungan dengan analisis LQ dapat 

mengetahui sektor-sektor mana yang menjadi sektor unggulan atau basis dan 

mengetahui sektor yang menjadi sektor non umggulan atau non-basis pada 

suatu wilayah tersebut 

Dengan adanya keberadaan sektor unggulan ini sangat membantu dan 

memudahkan pemerintah dalam mengalokasikan dana yang tepat sehingga 

kemajuan perekonomian akan tercapai. 

Sektor basis atau sektor unggulan ini dapat mengalami kemajuan 

maupun kemunduran.Hal ini tergantung pada usaha-usaha suatu wilayah guna 

meningkatkan sektor unggulan tersebut. Adapun beberapa sebab kemajuan 

sektor basis yaitu : 

a. perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi,  

b. perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah,  

c. perkembangan teknologi   



 

d. adanya pengembangan prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan 

penyebab terjadinya kemunduran pada sektor unggulan yaitu perubahan 

permintaan di luar daerah dan kehabisan cadangan sumberdaya. 

Sektor unggulan sangat berperan penting pada suatu pembangunan 

wilayah. Hal ini dapat dilihat pada besar kecilnya pengaruh serta peranannya 

terhadap pembangunan tersebut, diantaranya: 

1. Sektor unggulan tersebut memiliki laju pertumbuhan yang tinggi 

2. Sektor unggulan tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang 

relatif besar 

3. Sektor unggulan tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi 

baik ke depan maupun ke belakang. 

4. Sektor unggulan tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi 

2. Metode Analisis Sektor Unggulan 

a) Metode Analisis LQ (Location Quotient) 

Metode ini dilakukan dengan cara menghitung perbandingan 

antara pendapatan di sektor i pada daerah bawah terhadap pendapatan 

total semua sektor di daerah bawah dengan pendapatan di sektor i pada 

daerah atas terhadap pendapatan semua sektor di daerah atasnya.  

Ketentuan dalam metode ini adalah jika nilai LQ > 1 maka 

sektor i dikategorikan sebagai sektor basis atau sektor 

unggulan.Sedangkan jika nilai LQ < 1 maka sektor i dikategorikan 

sebagai sektor non-basis atau sektor nonunggulan. 



 

LQ adalah suatu teknik atau metode yang digunakan untuk 

lebih memperluas dan memperjelas analisis Shift Share.Dasar 

pemikiran metode ini atau dasar teori metode ini adalah teori basis 

ekonomi. 

Menurut Tarigan, Metode LQ ini yaitu metode yang 

membandingkan besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah 

terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional. Analisis ini 

merupakan analisis yang sederhana dan sangat menarik bila dilakukan 

dalam kurun waktu tertentu.
64

 . Secara matematis, rumus LQ dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

𝐿𝑄 =
𝑆𝑖
𝑁𝑖 

𝑆
𝑁 

 

Keterangan : 

Si = Pendapatan sektor i pada daerah bawah (Kabupaten Tanggamus) 

Ni = Pendapatan total semua sektor daerah bawah (Kabupaten 

Tanggamus) 

S = Pendapatan sektor i pada daerah atas (Provinsi Lampung) 

N = Pendapatan total semua sektor daerah atas (Provinsi Lampung) 

Ketentuan dalam metode ini adalah jika nilai LQ > 1 maka 

sektor i dikategorikan sebagai sektor basis atau sektor unggulan. Nilai 

LQ yang lebih dari satu tersebut menunjukkan bahwa pangsa 
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pendapatan pada sektor i di daerah bawah lebih besar dibanding 

daerah atasnya dan output pada sektor i lebih berorientasi ekspor. 

Artinya, peranan suatu sektor dalam perekonomian Kabupaten 

Tanggamus lebih besar daripada peranan sektor tersebut dalam 

perekonomian Provinsi Lampung. 

Sebaliknya, apabila nilai LQ < 1 maka sektor i dikategorikan 

sebagai sektor non-basis atau sektor nonunggulan. Nilai LQ yang 

kurang dari satu tersebut menunjukkan bahwa pangsa pendapatan 

pada sektor i di daerah bawah lebih kecil dibanding daerah atasnya. 

Artinya, peranan suatu sektor dalam perekonomian Kabupaten 

Tanggamus lebih kecil daripada peranan sektor tersebut dalam 

perekonomian Provinsi Lampung. 

Adapun asumsi yang digunakan dalam analisis LQ yaitu : 

1. Pola konsumsi rumahtangga di daerah bawah (Kabupaten 

Tanggamus) identik sama dengan pola konsumsi rumahtangga di 

daerah atasnya (Provinsi Lampung) 

2. Selera dan pola pengeluaran di suatu daerah dengan daerah lain di 

seluruh wilayah Provinsi Lampung sama besarnya. 

3. Setiap penduduk di Kabupaten Tanggamus mempunyai pola 

permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang sama terhadap pola 

permintaanbarang dan jasa pada tingkat provinsi Lampung. 

b)  Metode Analisis SS (Shift Share) 



 

Analisis Shift Share ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Perloff, etal.pada tahun 1960. Analisis Shift Share ini merupakan 

metode yang digunakan untuk menganalisis struktur perekonomian di 

suatu wilayah.Selain itu dapat juga digunakan untuk melihat 

pertumbuhan sektor-sektor perekonomian suatu wilayah selama dua 

periode. 

Keunggulan utama dari analisis Shift Share yaitu analisis ini 

mengenai perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti 

produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu wilayah. 

Kegunaan Analisis SS ini yaitu melihat perkembangan dari 

sektor perekonomian suatu wilayah terhadap perkembangan ekonomi 

wilayah yang lebih luas, juga melihat perkembangan sektor-sektor 

perekonomian jika dibandingkan secara relatif dengan sektor lain. 

Analisis ini pun dapat melihat perkembangan dalam membandingkan 

besar aktivitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan pertumbuhan 

antar wilayah  

Adapun langkah-langkah utama dalam analisis Shift Share 

(SS), yaitu sebagai berikut :  

1) Menentukan wilayah yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, 

wilayah yang akan dianalisis adalah wilayah Kabupaten 

Tanggamus. 



 

2) Menentukan indikator kegiatan ekonomi dan periode analisis. 

Indikator kegiatan ekonomi yang digunakan disini adalah 

pendapatan yang dicerminkan dari nilai PDRB Kabupaten 

Tanggamus dan PDRB Provinsi Lampung. Sedangkan periode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 

2010 sampai dengan tahun 2015 

3. Menentukan sektor ekonomi yang akan dianalisis. Sektor 

ekonomi yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah terfokus 

pada semua sektor ekonomi berdasarkan lapangan usahanya yang 

terdiri dari 9 sektor. 

4. Menghitung perubahan indikator ekonomi 

a. PDRB Provinsi Lampung dari sektor i pada tahun dasar analisis 

𝐘𝐢 = 𝐘𝐢𝐣
𝑚

𝑗=1
 

Keterangan : 

Yi = PDRB Provinsi Lampung dari sektor i pada tahun dasar 

analisis 

Yij = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Tanggamus pada tahun 

akhir analisis 

b. PDRB Provinsi Lampung  i pada tahun akhir analisis. 

𝐘′𝐢 = 𝐘′𝐢𝐣
𝑚

𝑗=1
 

Keterangan : 



 

Y‟i = PDRB Provinsi Lampung dari sektor i pada tahun akhir 

analisis 

Y‟ij = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Tanggamus pada tahun 

akhir analisis 

c. Perubahan indikator kegiatan ekonomi dirumuskan sebagai 

berikut 

∆ Yij = Y’ij - Yij 

d. Presentase perubahan PDRB 

persen ∆ Yij = [(Y’ij – Yij)/Yij]*100 persen 

Keterangan: 

∆Yij = perubahan PDRB sektor i pada wilayah Kabupaten 

Tanggamus 

Yij = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Tanggamus pada tahun 

dasar analisis 

Y‟ij = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Tanggamus pada tahun 

akhir analisis 

5. Menghitung rasio indikator kegiatan ekonomi 

Rasio ini digunakan untuk melihat perbandingan PDRB sektor 

perekonomian di suatu daerah tertentu. Rasio tersebut terdiri dari ri, 

Ri,dan Ra. 

a. ri (Rasio PDRB sektor i pada wilayah Kabupaten Tanggamus) 

ri = (Y’ij – Yij)/Yij 

Keterangan: 



 

Yij = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Tanggamus pada tahun 

dasar analisis 

Y‟ij = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Tanggamus pada tahun 

akhir analisis 

b. Ri (Rasio PDRB sektor i pada wilayah Provinsi Lampung) 

Ri = (Y’i – Yi)/Yi 

Keterangan: 

Yi = PDRB sektor i wilayah Provinsi Lampung pada tahun dasar 

analisis 

Y‟i = PDRB sektor i wilayah Provinsi Lampung pada tahun 

akhir analisis 

c. Ra (Rasio PDRB pada wilayah Provinsi Lampung) 

Ra = (Y’… - Y…)/Y… 

Keterangan: 

Y… = PDRB wilayah Provinsi Lampung pada tahun dasar 

analisis 

Y‟…= PDRB wilayah Provinsi Lampung pada tahun akhir 

analisis 

6. Menghitung komponen pertumbuhan 

a. Komponen Pertumbuhan Regional (PR) 

PRij = (Ra) Yij 

Keterangan: 

PRij = komponen pertumbuhan regional sektor i untuk wilayah 



 

Kabupaten Tanggamus 

Ra = rasio PDRB pada wilayah Provinsi Lampung 

Yij = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Tanggamus pada tahun 

dasar analisis 

b. Komponen Pertumbuhan Proposional (PP) 

PPij = (Ri-Ra) Yij 

Keterangan: 

PPij = komponen pertumbuhan proposional sektor i untuk 

wilayah Kabupaten Tanggamus 

Ri = rasio PDRB sektor i pada wilayah Provinsi Lampung 

Ra = rasio PDRB pada wilayah Provinsi Lampung 

Yij = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Tanggamus pada tahun 

dasar analisis 

Ketentuan setelah menghitung komponen PP, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Jika, PPij < 0 maka menunjukkan bahwa sektor i pada 

wilayah Kabupaten Tanggamus laju pertumbuhannya 

lambat. 

b) Jika, PPij > 0 maka menunjukkan bahwa sektor i pada 

wilayah Kabupaten Tanggamus laju pertumbuhannya 

cepat. 

c. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) 

PPWij = (ri-Ri) Yij 



 

Keterangan: 

PPWij  = komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i 

untuk wilayah Kabupaten Tanggamus 

Ri = rasio PDRB sektor i pada wilayah Kabupaten Tanggamus 

Ri = rasio PDRB sektor i pada wilayah Provinsi Lampung 

Yij = PDRB sektor i wilayah Kabupaten Tanggamus pada 

tahun dasar analisis 

Jika : 

PPWij > 0, maka sektor i pada wilayah Kabupaten Tanggamus 

mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan dengan 

wilayah lainnya. 

PPWij < 0, maka sektor i pada wilayah Kabupaten Tanggamus 

mempunyai daya saing yang rendah dibandingkan dengan 

wilayah lainnya. 

7. Menentukan kelompok sektor ekonomi yang ditentukan berdasarkan 

pergeseran bersih 

PBij = PPij + PPWij 

Jika : 

PBij > 0, menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut 

pertumbuhannya progressive (maju). 

PBij < 0, menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut 

pertumbuhannya tidak progressive. 

 



 

G. Pemerataan Distribusi kekayaan menurut Ekonomi Islam 

1. Definisi Distribusi Kekayaan 

Distribusi dalam bahasa Arab diartikan dengan dulat yang berarti 

berputar, beredar, dan bergilir. Dengan demikian secara terminologi dulat 

adalah sesuatu proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan
65

. 

Distribusi menurut KBBI ada dua definisi, pertama, penyaluran 

(pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, 

yang kedua yaitu pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam 

masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan 

sebagainya.
66

 

Menurut Afzalurrahman distribusi kekayaan adalah suatu cara 

dimana kekayaan negara didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang 

memberikan kontribusi terhadap negara, dan menyangkut juga prinsip yang 

menentukan bagian dari faktor-faktor tersebut.  

Christoper Pass mendefinisikan distribusi dengan proses 

penyimpanan dan pengiriman produk pada konsumen, biasanya dilakukan 

melalui perantara seperti grosir dan pengecer.
67
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Dasar hukum pemerataan kekayaan: 

                              

                        

                             

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka 

adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 

bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.Sesungguhnya 

Allah amat keras hukumannya.
68

 

Dari ayat diatas walaupun sebenarnya secara ekpelisit hanya 

berkenaan dengan hukum fai dan pembagiannya tetapi sesungguhnya ayat 

diatas memberi penataan sistem sosial ekonomi yang Islami. Supaya 

keseimbangan dan keharmonisan di dalam masyarkat, maka Islam 

menganjurkan supaya harta itu didistribusikan kepada orang-orang yang 

membutuhkan. 

2. Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam 

Ada beberapa perinsip yang mendasari proses distribusi dalam 

ekonomi Islam  yang terlahir dari penggalan Q.S. al-Ha‟asy (59):7, 
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yang artinya “agar harta itu jangan hanya beredar diantara 

golongan kaya di kalangan kamu”. Perinsip tersebut yakni:
69

 

a) Larangan Riba 

Kata riba dalam Al-Quran digunakan dengan bermacam-

macam arti, seperti : tumbuh, tambah, menyuburkan mengembangkan 

serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti tambah, 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah Distribusi, 

maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya dua masalah distribusi 

pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum, serta nasabah 

secara khusus dengan kaitannya bunga bank. Termasuk didalamnya 

antara investor dan penabung. Hal ini membuktikan Islam tidak 

menginginkan terjadinya ekspoitasi sosial dalam berbagai bentuk 

hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang.
70

 

Ketika pemilik modal (bank, pemilik modal dan lain-lain) 

dapat melakukan apasaja yang dikehendakinya, diantaranya 

mengambil keuntungan yang berlipat ganda untuk dirinya pada orang 

lain yang membutuhkan dana, maka tanpa disadari ketidakadilan 

dapat terjadi pada transaksi ini. Pihak yang membutuhkan dana 

cenderung dalam kondisi yang lemah, karena membutuhkan dana 
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untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya maupun usahanya, namun 

tidak memiliki kemampuan finansial untuk mencukupinya. 

b) Keadilan dalam distribusi 

Dalam kamus besar bahasa indonesia, keadilan merupakan 

kata sifat yang menunjukan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat 

sebelah, tidak berpihak, kepada kebenaran, proposional.
71

 

Keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata adala yang 

dalam Al-Quran terkadang disebut dalam bentuk perintah ataupun 

dalam bentuk kalimat berita.
72

 Kata „adl di dalam Al-Quran memiliki 

aspek dan objek yang beragam memiliki aspek dan objek yang 

beragam begitu pula pelakunya. 

Dari berbagai makna adal dan keadilan, serta implementasinya, 

dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi, merupakan suatu 

kondisi yang tidak memihak salah satu pihak atau golongan tertentu 

dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban 

yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. 

Kedailan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi 

pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma 

fairness yang diterima secara universal. Serta memberikaan 

kesempatan yang sama dalam berusaha, dan menjamin terwujudnya 
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aturan yang menjamin terwujudnya aturan berdasarkan usaha-usaha 

produksinya. 

c) Konsep Kepemilikan dalam Islam 

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta 

benda dan membenarkan pemilik harta yang dilakukan dengan cara 

yang halal, merupakan bagian motivasi manusia untuk berusaha 

memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, 

sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifa. Sebaliknya tidak 

membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa 

batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak 

menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin 

yang terdapat pada harta tersebut. (Q.S. Az-Zariat (51): 19 

               

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin 

yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. 

Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat 

dengan jaminan keselamatan harta, dengan memberikan hukuman 

yang keras terhadap perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang 

tidak dibenarkan.serta membenarkan memberikan pemindahan 

kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan syariah sesuai dengan 

tujuan akad yang dilakukan. 

d) Larangan menumpuk harta 



 

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak 

membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas 

yang dapat merusak pondasi sosial Islam, karena menumpuk harta 

berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas 

pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang 

mementingkan kepentingan pribadi.
73

 

Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah 

dengan kekuasaanya untuk mengambil secara paksa harta tersebut 

demi kepentingan masyarakat. Kebijakan untuk mengatasi harta 

pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya 

kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi 

masyarakat. 

3. Kebijakan Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam 

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terlahir 

dari sistem sosial Islami yang diharapkan dapat memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang ada.
74

 Dengan kebijakan-kebijakan yang 

berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi 

umat, begitu pula kebijakan dalam ekonomi Islam menjunjung tinggi 

sistem keadilan. 

Menciptakan keadilan dapat dilakukan dengan memberikan 

peluang yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan kekayaan, 
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mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan 

zakat sebagai konpensasi bagi penyucian dan pembersihan harta atas hak 

orang lain. 

Menciptaka distribusi yang adil merupakan salah satu sarana yang 

mewujudkan keadilan ekonomi. Islam meghendaki persamaan pada setiap 

orang dalam memperoleh peluang mendapatkan harta kekayaan tanpa 

memandang perbedaan kasta, maupun warna kulit 

Semua orang dapat memperoleh kekayaan sesuai kemampuan 

usaha mereka, sehingga setiap orang dapat memperoleh harta meskipun 

dalam jumlah yang berbeda-beda. Dari perolehan harta tersebut, bagi yang 

mereka yang lebih beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan 

sebagian harta mereka bagi saudara-saudara yang kurang beruntung, 

sehingga redistribusi kekayaan dapat berjalan, serta akan menciptakan 

pemerataan pendapatan di masyarakat.  

 

H. Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan pendekatan Location Quotient (LQ) dan Analisis Shift 

Share (SS) sudah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang telah dilakukan 

oleh Sisca Vaulina dan Elfi Rahmi dalam sebuah jurnal dengan judul “PERAN 

SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN KABUPATEN 

INDRAGIRI HILIR PROPINSI RIAU.
75
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

merupakan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga 

konstan tahun 2000 berupa data time series sepuluh tahun terakhir (tahun 2003-

2012) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Riau. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

1. Subsektor tanaman bahan makanan memberi- kan multiplier efek 

yang meningkat selama tahun analisis.Berdasarkan analisis LQ, 

subsektor peri- kanan, subsektor tanaman perkebunan dan subsektor 

tanaman bahan makanan memiliki peran penting dalam 

perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan sub- sektor 

peternakan dan hasil-hasilnya dan subsektor kehutanan mempunyai 

potensi untuk dikembangkan guna  meningkatkan laju pertumbuhan 

dan pembangunan eko- nomi Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Subsektor perkebunan memberikan nilai surplus pendapatan 

terbesar. 

3. Subsektor tanaman bahan makanan memberi- kan multiplier efek 

yang meningkat selama tahun analisis. 

Wiwin Widianingsih, Any Suryantini dan Irham dalam jurnal 

penelitiannya yang berjudul “KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN PADA 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA BARAT”.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trend pertumbuhan PDRB 

sektor pertanian di Provinsi Jawa Barat, menentukan sektor dan sub sektor 

pertanian yang berperan sebagai sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat, 



 

mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di 

Provinsi Jawa Barat, dan mengetahui tipologi pertumbuhan sektor pertanian di 

Provinsi Jawa Barat. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. PDRB sektor/sub sektor pertanian di Provinsi Jawa Barat memiliki 

kecenderungan meningkat dan kontribusi PDRB sektor/sub sektor 

pertanian di Provinsi Jawa Barat memiliki kecenderungan menurun 

yang signifikan selama tahun 2003-2012. 

2. Sektor pertanian merupakan sektor non basis bagi Provinsi Jawa Barat 

dan sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sub sektor 

tanaman bahan makanan dan hortikultura merupakan sub sektor basis 

bagi Provinsi Jawa Barat dan sebagian kecil kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Barat. 

3. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan faktor dominan yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor/sub sektor pertanian di 

Provinsi Jawa Barat. Sub sektor kehutanan memiliki keunggulan 

kompetitif (daya saing) yang lebih tinggi dibandingkan sub sektor yang 

sama di daerah lain di tingkat nasional. 

4. Sub sektor tanaman bahan makanan dan hortikultura dan sub sektor 

peternakan termasuk dalam sub sektor maju tapi tertekan. Sub sektor 

kehutanan termasuk dalam kategori sub sektor berkembang. Sedangkan 

sektor pertanian, sub sektor perkebunan dan sub sektor perikanan 

sebagai sektor/sub sektor yang relatif tertinggal. 



 

BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Keadaan umum Kabupaten Tanggamus 

1. Keadaan Geografis 

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Propinsi 

Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung 

Selatan. Secara geografis, Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 

104°18‟-105°12‟ Bujur Timur dan antara 5°05‟-5°56‟ Lintang Selatan.
76

 

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Tanggamus adalah sebagai 

berikut: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan     

Kabupaten Lampung Tengah. 

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. 

c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat. 

d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu. 

Kabupaten Tanggamus mempunyai luas wilayah daratan seluas 

2.855,46 km², ditambah luas wilayah lautan seluas 1.799,50 km² di sekitar 

Teluk Semangka. 
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Secara administratif Kabupaten tanggamus terdiri dari 20 Kecamatan. 

Wilayah kecamatan Kabupaten tanggamus adalah sebagai berikut: 

No. Kecamatan Kelurahan 

1 Air Naningan Air kubang, Air naningan, Batu bedil,Datar Lebuay, 

Karang sari,Sidomulyo,Sinar jawa,sinar sekampung, 

way harong 

2 Bandar Negeri 

Semoung 
Atar lebar, Sukabumi, Banding, Gunung doh, Negri 

Agung, Raja basa, sanggi, Sanggi Unggak,Simpang 

Bayur, Sinar bangun 

3 Bulok Banjar manis, Gunung Terang,Napal, Pematang 

Nebak, Sinarpetir,Suka agung barat,suka agung timur, 

suka negara(sukanegri) 

4 Cukuh Balak Banjar manis, Banjar negri,gedung, kacamarga, 

karang buah, kejadianlom ,kubulangka, pampangan, 

pekondoh, putih doh, sawang balak, desa suka 

pandang, sukaraja, tanjung betuah, tanjung jati, 

tanjung raja, tengor, way rilau 

5 Gisting Banjar manis, Campang, Gisting atas ,Gisting bawah, 

kota dalom, landbraw,purwodadi, sido katon 

6 Gunung Alip Banjar Agung, Banjar Negri, Ciherang, Kedaloman, 

Pariman, Penanggungan, Sukabanjar, Sukadamai, 

sukamernah. 

7 Kelumbayan Kilauan negri, napal, negeri kelumbayan, paku, pekon 

susuk, pekon unggak, penyandingan, umbar 

8 Kelumbayan 

Barat 

Patu patah, lengkukai, marga mulya, merbau, 

purwosari, sidoharjo 

9 Kota Agung 

Barat 
Banjar manis, belu, gedung jambu, kali miring, 

kandang besi, kanyangan, kesugihan, maja, negara 

batin, pajajaran, payung, pulau benawang, 

talangening, tanjung agung, teba bunuk, way gelang. 



 

10 Kota Agung 

Pusat 

Pardasuka, campang tiga, kedamaian, kelungu, kota 

agung, kusa, negeri ratu, pasar madang,penanggungan, 

teratas, terdana, baros, kuripan, terbaya. 

11 Kota Agung 

Timur 

Batu keramat, kagungan, kampung baru, karta, 

menggala, mulang maya, suka banjar, talang rejo, 

tanjung anom, teba, umbul buah. 

12 Limau Badak, banjar agung, ketapang, kuripan, padang ratu, 

parimaan, pekon ampai, tanjung siom, tegineneng. 

13 Pematang 

Sawa 

Betung, guring,kampung baru, karang brak, kaur 

gading, pesanguan,tampang, tampang muda, 

tanjungan, teluk brak,tirom, way asahan, way nipah. 

14 Pugung Babakan, banjar agung ilir, banjar agung udik, binjai 

wangi, campang way handak, gading, gunung kasih, 

gunung tiga, kayuhubi, negeri ratu,pungkut, rantau 

tijang, sinar agung, suka maju, suka mulya, sukajadi, 

sumanda, tamansari, tangkit serdang, tanjung agung, 

tanjung heran, tanjung kemala, tium memon, way 

jaha, way menak, way piring. 

15 Pulau 

panggung 

Air bakoman, gedung agung, gunung megang, gunung 

meraksa, kemuning, muara dua, penantian, pulau 

panggung, sinar mulyo, sindang marga, sumber 

mulyo, talang bringin, talang jawa, tanju8ng begelung, 

tanjung rejo, tekad, way Ilahan 

16 Semaka Bangun rejo, kaca pura, kanoman, karang agung, 

karang rejo, parda waras, sedayu, sido dadi,sido 

mulyo, sri katon, sri kuncoro, sri purnomo, sudimoro, 

sudimoro bangun, sukaraja, tugu papak, tugu rejo, 

tulung asahan, way kerap 

17 Sumberejo Argomulyo, argopeni,dadapan, kebumen, margodadi, 

sidomulyo, sidorejo, simpang kanan, sumbe mulyo, 

sumberrejo, tegal binangun, wonoharjo 



 

18 Talang Padang Banding agung, banjar sari,kali bening, kejayaan, 

negeri agung, sinar banten, sinar harapan,sinar 

petir,sinar semendo, singosari,suka bandung, suka 

merindu,suka negri, sukabumi, sukanegri jaya, 

sukarame, talang padang,talang sepuh, way halom 

19 Ulu Belu Air abang, datarajan, gunung sari, gunung tiga, karang 

rejo, muara dua ulu belu,ngarip, pagaralam ulubelu, 

penantian ulu belu, rejo sari, sinar banten,sinargalih, 

suka maju, tanjung baru, ulu semong 

20 Wonosobo Bandar kejadian, banjar negoro, banjar sari, banyu 

urip, dadi rejo, kali rejo, kalisari, karang anyar, 

kejadian, kunyayan, lakaran, negeri ngarip, padang 

manis, padang ratu, parda suka, pekon balak, sinar 

saudara, soponyono, sridadi, tanjung kurung, way 

panas, wonosobo 

Persentase (%) Luas Wilayah Kabupaten Tanggamus Menurut 

Gambar.1 Kecamatan Berdasarkan Luas Darat 2014 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus
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Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tanggamus 

sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, masih 

terdapat  beberapa sumber daya alam lain yang potensial untuk 

dikembangkan antara lain: pertambangan emas, bahan galian seperti granit 

dan batu pualam atau marmer. Disamping itu juga terdapat sumber air 

panas dan panas bumi yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi 

pembangkit energi listrik alternatif. 

2. Keadaan Iklim  

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah tropis, dengan curah 

hujan rata- rata 161,7 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 15 hari 

per bulan. Temperaturnya berselang antara 21,3
o
C sampai 33,0

o
C.Selang 

kelembaban relatif di Kabupaten Tanggamus adalah 38 persen sampai 

dengan 100 persen. 

3. Keadaan Demogafi 

Jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2012 

mencapai 548.728 jiwa atau meningkat sebesar 1,14 persen dari tahun 

2011, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 287.176 jiwa dan jumlah 

penduduk wanita 261.552 jiwa yang berarti memiliki angka sex ratio 

sebesar 109,80. Berdasarkan hasil penghitungan, rata-rata tingkat 

kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Tanggamus adalah 192 

orang per km2 pada tahun 2012. 

 

 



 

B. Struktur Ekonomi 

Struktur perekonomian Kabupaten Tanggamus dalam pembentukan PDRB 

Tanggamus secara nilai tambah masih tetap di dominasi oleh kegiatan pertanian, 

kehutanan, dan perikanan.
78

Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan perkebunan 

tahunan, kemudian disusul perikanan dan tanaman pangan dan 

lainnya.Selanjutnya sumbangan terbesar ke dua berada pada kegiatan perdagangan 

besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sumbangan terbesar ke 

tiga berada pada kegiatan pertambangan dan penggalian.Sementara peranan 

kegiatan lainnya masih di bawah 6 persen, kecuali kegiatan industri pengolahan, 

yakni berkisar 6 persen. 

1. Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus pada tahun 2015 

sedikit mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, baik dengan migas maupun tanpa migas. Dimana pada tahun 

2015, tumbuh sebesar 5,50 persen dengan migas dan 5,14 persen tanpa 

migas, sedangkan tahun 2014 masing-masing tumbuh sebesar 5,89 persen 

dan 5,61 persen. Hal tersebut sejalan dengan perlambatan pergerakan 

ekonomi nasional. 

Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada kegiatan 

pertambangan dan penggalian, yakni sebesar 12,06 persen, disusul 

kegiatan transportasi, yakni sebesar 11,82 persen dan kegiatan penyediaan 
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akomodasi dan makan minum sebesar 11,17 persen. Sedangkan kegiatan 

ekonomi lainnya secara rata-rata masih tumbuh di atas 2 persen, kecuali 

kegiatan konstruksi dan perdagangan.Namun begitu, pertumbuhan dengan 

migas maupun tanpa migas tidak terjadi perbedaan yang signifikan. 

perekonomian Kabupaten Tanggamus tidak serta merta 

menunjukkan pelemahan untuk semua kegiatan ekonomi. Hal tersebut 

terlihat dari pergerakan tahun sebelumnya, seperti halnya kegiatan 

transportasi dan pergudangan masih bisa menunjukkan pertumbuhan  yang  

signifikan,  sedangkan  kegiatan  ekonomi  lainnya  masih  menunjukkan 

pertumbuhan yang positif, kecuali pertumbuhan pada kegiatan jasa 

keuangan 

2. PDRB perkapita 

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang 

tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB 

Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala 

atau per satu orang penduduk. 

Pada tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Tanggamus 

mencapai 19,91 juta rupiah dan paling besar ada pada kegiatan ekonomi 

pertanian, kehutanan, dan peternakan, yang paling kecil ada pada kegiatan 

ekonomi pengadaan listrik dan gas dan kegiatan jasa perusahaan dan 

kegiatan pengadaan air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang sebesar 

0,02 juta rupiah dan kegiatan pengadaan listrik dan gas sebesar 0,01 juta 

rupiah 



 

C. Keadaan sektoral kabupaten Tanggamus 

1. Sektor Pertanian 

Kategori ini mencakup sub kategori Pertanian, Peternakan, 

Perburuan, dan Jasa Pertanian yang terdiri atas golongan tanaman pangan, 

golongan tanaman hortikultura, golongan tanaman perkebunan, golongan 

peternakan, dan golongan jasa pertanian dan perburuan. Selanjutnya sub 

kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan sub kategori Perikanan. 

Untuk Kabupaten Tanggamus, kategori ini masih menjadi tumpuan dan 

harapan dalam penyerapan tenaga kerja, karena masih bersifat padat karya. 

Pada tahun 2015 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB 

Tanggamus, tidak jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 

46,87 persen.  

Semua sub kategori yang ada, sub kategori Pertanian, Peternakan, 

Perburuan dan Jasa Pertanian pemberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 

8,91 persen. Dari sub kategori tersebut masih bisa ditelusuri lagi, ternyata 

pemberi sumbangan terbesar, yakni golongan Perkebunan Tahunan, 

Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya, 

masing-masing 12,89, persen, 8,91 persen, dan 8,56 persen.  

perekonomian Kabupaten Tanggamus masih digerakkan dari 

kegiatan pertanian. Walaupun sebagian wilayah Kabupaten Tanggamus 

adalah merupakan daerah pantai (pesisir), namun sumbangan kategori 



 

Kehutanan dan Penebangan Kayu hanya sebesar 0,25 persen. 

Sementara itu, laju pertumbuhan untuk kategori Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan, masih jauh di bawah sebahagian kategori 

lainnya yang ada. Dimana pada tahun 2015 hanya tumbuh sebesar 4,90 

persen. Pertumbuhan terbesar ada pada sub kategori Kehutanan dan 

Penebangan Kayu, yakni sebesar 6,73 persen 

Pertanian merupakan salah satu sector terbesar penyumbang 

perekonomian di Kabupaten Tanggamus, Pertanian di sini mencakup 

pertanian tanaman bahan makanan, tanaman obat dan hias,perkebunan, 

kehutanan, peternakan. 

Produksi Tanaman Padi tahun 2014 dipengaruhi oleh luas panen, 

nilai produktivitas tanaman padi rata-rata mencapai 5,4 ton/ha. Produksi 

Tanaman Padi ladang pada tahun 2014 adalah 5.741 ton dengan luas 

mencapai 2.084 Ha. 

Kecamatan Kelumbayan merupakan daerah produksi padi ladang 

terbesar tahun 2014 dengan capaian produksi padi ladang sebesar 1.849 

Ton sekitar 32,21% dari total produksi se-Kabupaten Tanggamus. Durian 

merupakan Produksi Tanaman buah-buahan terbesar tahun 2014 dengan 

jumlah 69.570 ton, disusul kemudian salak 44.414 ton Kabupaten 

Tanggamus merupakan salah satu sentra buah durian. 

Produksi Komoditas perkebunan tahun 2014 terbesar adalah Kopi 

27.581,43 ton dengan Kecamatan Pulau Panggung merupakan penghasil 



 

terbesar. Persentase Kopi mencapai 59.07 persen dari total produksi 

tanaman perkebunan di Kabupaten Tanggamus. Kemudian disusul 

komoditas Kelapa Dalam 7.330,64 ton mencapai 15.7 persen dari total 

produksi tanaman perkebunan di kabupaten Tanggamus. 

2. sektor pariwisata kabupaten tanggamus 

Wisata Bahari ada sebanyak 31 lokasi yang tersebar di kecamatan 

Wonosobo, Kota Agung, Pematang Sawa, Kota Agung Barat, Cukuh 

Balak, Kelumbayan dan Limau.Wisata Alam ada sebanyak 10 lokasi yang 

tersebar di beberapa kecamatan Serta jenis obyek wisata lainnya sepert 

obyek wisata alam tirta, Alam Buatan maupun wisata budaya. Sebagai 

daya dukung wisata adalah akomodasi dan penginapan.Jumlah hotel di 

Kabupaten Tanggamus hanya ada 8 dengan klasifikasi adalah melati dan 

akomodasi lainnya. Dengan total jumlah kamar mencapai 164 kamar 

dengan 259 tempat tidur. Untuk lebih jelasnya pariwisata kabupaten 

tanggamus adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Objek wisata alam tirta 

No 

Nama 

Obyek 

Wisata 

Jumlah Arus 
Jarak Tempuh Dari 

Kecamatan 
Pengunjung 

Minggu Bulan 
K. 

Agung 

B. 

Lampung 

1 

Air 

Terjun 

Jeram 

Semaka 

– – – – Semaka 



 

 2 

Air 

Terjun 

Curup 

Way 

Kerap 

– – – – Semaka 

3 

Air 

Terjun 

Curup 

Karang 

Agung 

– – – – Semaka 

4 

Air 

Terjun 

Way 

Nyapuk 

12 40 3 Km 103 Km Kt Agung 

5 

Air 

Terjun 

Way 

Tapisan 

15 60 4 Km 104 Km Kt. Agung 

6 

Air 

Terjun 

Talang 

Ogan 

20 80 30 Km 75 Km Sumberejo 

7 
Sumber 

Mata Air 
30 120 33 Km 72 Km Sumberejo 

8 

Air 

Terjun 

Curup 

– – – – 
Pulau 

Panggung 

9 

Air 

Terjun 

Cihandak 

– – 50 Km 95 Km 
Pulau 

Panggung 

10 

Air 

Terjun 

Tirta 

Rima 

– – – – 
Pulau 

Panggung 

11 

Air 

Terjun 

Curup 

– – – – C. Balak 

12 

Air 

Terjun 

Kelahang 

– – – – Kelumbayan 

13 

Air 

Terjun 

Way 

Lalaan 

30 120 10 Km 85 Km Kt. Agung T 



 

14 

Sumber 

Air 

Panas 

7 28 21 Km 121 Km Wonosobo 

15 
Way 

Bekhak 
– – – – 

Gunung 

Alip 

16 
Sumur 

Putri 
– – – – 

Pematang 

Sawa 

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Tabel 4. Objek wisata bahari 

No 

Nama 

Obyek 

Wisata 

Jumlah Arus 
Jarak Tempuh Dari 

Kecamatan 
Pengunjung 

Minggu Bulan 
K. 

Agung 

B. 

Lampung 

1 

Pantai 

Mulang 

Sayang 

– – – – 
Pematang 

Sawa 

2 
Pantai 

Bahari 
– – – – 

Pematang 

Sawa 

3 
Pantai 

Mutiara 
– – – – 

Pematang 

Sawa 

4 
Pantai Batu 

Malang 
– – – – 

Pematang 

Sawa 

5 
Pantai Batu 

Kebo 
– – – – 

Pematang 

Sawa 

6 

Pantai 

Cukuh 

Pandan 

– – – – 
Pematang 

Sawa 

7 
Pantai 

Harapan 
– – – – 

Pematang 

Sawa 

8 
Pantai 

Soumil 
120 480 19 Km 119 Km Wonosobo 

9 
Pantai 

Harapan 
100 400 5 Km 108 Km 

Kota Agung 

Barat 

10 
Pantai 

Digul 
200 800 20 Km 120 Km 

Kota Agung 

Barat 



 

11 

Pantai 

Karang 

Teritos 

100 400 4 Km 110 Km 
Kota Agung 

Barat 

12 
Pantai 

Terbaya 
100 400 1 Km 100 Km Kota Agung 

13 Pantai Teba 30 120 4 Km 95 Km 
Kota Agung 

Timur 

14 
Pantai 

Pihabung 
30 120 5 Km 95 Km 

Kota Agung 

Timur 

15 
Pantai 

Kerta 
30 120 10 Km 85 Km 

Kota Agung 

Timur 

16 
Pantai Pasir 

Putih 
– – – – 

Cukuh 

Balak 

17 

Pantai 

Teluk 

Yengokh 

– – – – 
Cukuh 

Balak 

18 
Pantai 

Cumuk 
– – – – 

Cukuh 

Balak 

19 

Pantai 

Badak  

Indah 

– – 30 Km 90 Km Limau 

20 

Pantai 

Karang 

Indah 

– – 13 Km 95 Km Limau 

21 

Pantai 

Karang 

Bolong 

– – 20 Km 105 Km Limau 

22 

Pantai 

Harapan 

Jaya 

– – 15 Km 110 Km Limau 

23 
Pantai Batu 

Naga 
– – – – Kelumbayan 

24 
Pantai 

Selancar 
– – – – Kelumbayan 

25 
Pantai Pasir 

Putih 
– – – – Kelumbayan 

26 
Pantai 

Pegadungan 
– – – – Kelumbayan 



 

27 

Pantai 

Karang 

Mulya 

– – – – Kemubayan 

28 
Pantai 

Harapan 
– – – – Kelumbayan 

29 
Pantai Batu 

Suluh 
10 40 100 Km 89 Km Kelumbayan 

30 
Pantai 

Pegadungan 
10 40 95 Km 94 Km Kelumbayan 

31 

Pantai 

Karang 

Bebay 

15 60 90 Km 99 Km Kelumbayan 

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Tabel 5. Wisata Alam buatan 

No 
Nama 
Obyek 
Wisata 

Jumlah Arus 
Jarak Tempuh Dari 

Kecamatan 
Pengunjung 

Minggu Bulan 
K. 

Agung 

B. 

Lampung 

1  
Waduk 
Batu Tegi 

30 120 55 Km 84 Km 
Air 
Naningan 

2 
Bendungan 
Pajajaran 

15 60 20 Km 140 Km 
Kota 
Agung 
Barat 

3 
Bendungan 
Way 

Payung 

20 80 20 Km 130 Km 
Kota 
Agung 

Barat 

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

 

3. Sektor pertanian dan Pariwisata Pada Produk Domestik Regional Bruto  

Provinsi Lampung 

 

Laporan hasil penelitian terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) sektor Pertanian dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

kecuali Kabupaten Pesisir karena Kabupaten Pisisir Barat merupakan hasil 



 

Pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan berdasarkan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat 

pada Tanggal 25 Oktober 2012.dan diresmikan pada tanggal 22 April 2013.
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Sedangkan peneliian menggunakan Tahun dasar analisis 2010 dimana Kbupaten 

Pesisir Barat belum terjadi pemekaran dengan Kabupaten Lampung Barat. 

Tabel 6. PDRB Sektor Pertanian dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

No Kabupaten/kota Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Bandar 
Lampung 

Pertanian 279.178 288.124 299.203 311.035 318.873 326.949 

Pariwisata 400.128 422.021 441.041 460.961 486.611 529.934 

2 Lampung Barat 
Pertanian 2.280.159 2.421.213 1.777.728 1.895.899 1.969.496 2.071.448 

Pariwisata 56.137 59.592 41.133 42.745 46.081 50.576 

3 
Lampung 
Selatan 

Pertanian 4.417.292 4.749.534 4.953.621 5.217.497 5.348.560 5.563.834 

Pariwisata 111.687 117.659 123.025 128.782 134.222 144.996 

4 
lampung 
Tengah 

Pertanian 10.337.570 10.337.570 10.337.570 10.337.570 10.337.570 10.337.570 

Pariwisata 16.885 17.712 18.449 19.139 20.074 21.839 

5 
Lampung 
Timur 

Pertanian 5.737.732 5.958.843 6.218.019 6.573.298 6.815.675 7.096.704 

Pariwisata 160.811 168.660 175.593 182.608 193.029 210.656 

6 Lampung Utara 
Pertanian 4.202.806 4.371.293 4.562.670 4.790.323 4.979.158 5.196.276 

Pariwisata 80.113 83.760 86.695 89.447 94.243 102.274 

7 Mesuji 
Pertanian 1.896.488 1.962.820 2.006.789 2.142.617 2.220.207 2.312.711 

Pariwisata 17.104 17.692 18.344 19.950 20.113 21.894 

8 Metro 
Pertanian 167.190 173.854 180.561 188.817 194.705 202.298 

Pariwisata 65.494 68.505 71.376 74.257 78.396 85.388 

9 Pesawaran 
Pertanian 1.879.948 1.967.462 2.044.917 2.142.022 2.200.730 2.280.615 

Pariwisata 490.270 520.057 540.532 560.929 590.926 640.973 

10 Pringsewu 
Pertanian 1.178.543 1.214.192 1.252.112 1.299.714 1.326.640 1.367.557 

Pariwisata 50.874 53.719 56.487 59.270 62.687 68.470 

11 
Tulang 
Bawang 

Pertanian 2.527.403 2.617.391 2.714.750 2.847.773 2.916.173 3.033.068 

Pariwisata 36.548 38.039 39.613 41.100 43.350 47.147 

12 
Tulang 
Bawang Barat 

Pertanian 1.813.574 1.869.105 1.930.555 2.036.995 2.100.406 2.174.468 

Pariwisata 22.659 23.354 24.074 24.823 26.108 28.272 

13 Way Kanan 
Pertanian 2.277.208 2.392.063 2.603.385 2.716.513 2.840.697 2.952.487 

Pariwisata 33.331 34.729 35.735 36.793 39.005 42.757 

14 Tanggamus Pertanian 2.515.392 2.660.827 2.811.428 2.967.682 3.080.441 3.227.427 
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Pariwisata 75.289 79.002 82.727 86.425 89.425 98.433 

Sumber : BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

Melalui tabel.6 dapat dijelaskan baik sektor pertanian dan pariwisata yang 

memberika kontribusi terbesar sampai dengan yang terkecil dan letak urutan 

keberapa sektor pertanian dan pariwisata kabupaten Tanggamus yang tentunya 

berpengaruh memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto ( 

PDRB) Provinsi lampung adalah sebagai berikut: 

a. Sektor Pertanian 

 

Gambar 2. Total PDRB sektor pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 

2010-2015 

 

Sumber : BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (data diolah) 

Posisi sektor pertanian kabupaten atau kota dapat di jelaskan melalui 

Gambar.2 yang merupakan Total sektor pertanian dari tahun 2010-2012, bahwa 

sektor pertanian dengan PDRB paling tinggi yaitu dari Kabupaten Lampung 

Tengah karena didominasi dengan tanaman atau pertanian jenis perkebunan 

seperti Produksi kelapa sawit dengan luas lahan produktif 15.731,59 ha dengan 

jumlah produksi 58.705,68 ton dan dengan rata-rata produksi 3.731,71 kg/ha dan 
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Produksi tanaman karet luas lahan produktif 5.625,89 ha dengan jumlah produksi 

5.056,60/ ton dan dengan rata-rata produksi 898,81 kg/ha.
80

 Menjadikan lampung 

tengah menjadi kabupaten yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap 

PDRB Provinsi Lampung pada sektor Pertanian. 

Sektor pertanian Kabupaten Tanggamus tertinggi nomor 6 di provinsi 

lampung dari total produk domestik regional bruto sektor pertanian 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dengan sumber pendapatan 

tertinggi memalui sayuran dan buah-buahan, Luas panen sayuran 4.848 ha dengan 

panen 31.22ton dan luas panen buah-buahan 26.067 ha dengan hasil panen 

229.636.
81

 

b. Sektor Pariwisata 

Gambar 2. Total PDRB sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

tahun 2010-2015 

 

 Sumber : BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (data diolah) 
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 Kabupaten Lampung Tengah dalam angka tahun 2015 hlm 130-131 
81

 Tanggamus Dalam angka 2015, 2015 hlm 130-131 
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Posisi sektor pariwisata kabupaten atau kota dapat di jelaskan melalui 

Gambar.3 yang merupakan Total sektor pariwisata dari tahun 2010-2012, Pdrb 

tertinggi pada sektor pariwisata yaitu terdapat pada Kabupaten Pesawaran dengan total 

PDRB dari tahun 2010-2015 yaitu sebesar 3.3 milyar sedangkan kabupaten Tanggamus 

terdapat pada posisi ke 6 dengan total PDRB sektor pariwisata pada tahun 2010-2015  

sebesar 509 juta . 

 

 

  



 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Kontribusi Sektor Pertanian dan Pariwisata Kabupaten Tanggamus 

terhadap PDRB Provinsi Lampung  

1. Sekor basis Pertanian dan Pariwisata  Kabupaten Tanggamus periode 2010-

2015 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

sektor basis,  menggunakan pendekatan Location Quotient (LQ). Pada 

umumnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator 

pendekatan LQ, sehingga dapat lebih menspesifikasi antara sektor unggulan 

dan sektor nonunggulan yang perannya berkaitan dengan pendapatan dan 

pertumbuhan wilayah. 

Penelitian ini menggunakan data PDRB Atas  Dasar Harga Konstan 

2010 baik  PDRB Kabupaten/kota maupun PDRB Provinsi Lampung. Periode 

yang digunakan dari tahun 2010 hingga 2015 

Nilai LQ merupakan indikator untuk menyatakan sektor unggulan 

dan nonunggulan. Ketika suatu sektor memiliki nilai LQ lebih besar dari satu 

maka sektor tersebut termasuk kedalam sektor unggulan, yang artinya 

peranan suatu sektor dalam perekonomian Kabupaten/kota lebih besar 

daripada peranan sektor tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung. 

Hasil perhitungan analisis LQ menurut pendekatan pendapatan untuk sektor 

pertanian dan pariwisata Kabupaten/kota di provinsi Lampung, adalah 

sebagai berikut : 



 

a. Nilai LQ Pertanian 

Tabel 7.Nilai LQ Sektor Perekonomian Kabupaten Tanggamus Tahun 

2010-2015 

KAB/KOTA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bandar Lampung 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Lampung Barat 1,68 1,69 1,95 1,97 1,99 2,00 

Lampung Selatan 0,87 0,89 0,90 0,90 0,90 0,89 

lampung Tengah 1,29 1,29 1,30 1,31 1,33 1,44 

Lampung Timur 1,07 1,07 1,09 1,08 1,11 1,12 

Lampung Utara 1,50 1,50 1,52 1,52 1,53 1,53 

Mesuji 1,58 1,58 1,56 1,60 1,60 1,60 

Metro 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 

Pesawaran 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,96 

Pringsewu 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,81 

Tulang Bawang 0,94 0,94 0,95 0,94 0,94 0,94 

Tulang Bawang 

barat 1,36 1,35 1,35 1,36 1,36 1,35 

Way Kanan 1,38 1,39 1,47 1,48 1,50 1,49 

Tanggamus 1,42 1,43 1,46 1,47 1,48 1,49 

*BPS Kabupaten/kota di provinsi Lampung & BPS Provinsi Lampung tahun 2010-

2015(data diolah) 

  Berdasarkan nilai rata-rata LQ pada tabel di atas, 

kabupaten/kota yang memiliki sektor basis > 1 artinya sektor pertanian 

kabupaten/kota tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya 

namun juga dapat memenuhi kebutuhan pertanian provinsi Lampung. 

Kabupaten Lampung barat menjadi kabupaten tertinggi 

dalam sektor basis pertanian yaitu 1,68 pada tahun 2010 dan terus 

setabil naik sampai pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,00 , artinya 

kabupaten Lampung barat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan 

pertanian kabupaten itu sendiri namun juga pertanian di Provinsi 



 

Lampung. Dengan sektor unggulan kopi robusta dengan luas lahan 

pertanian 53.383,6 Ha. 

Kabupaten Tanggamus pada sektor pertanian juga merupakan 

sektor basis dengan nilai lebih dari satu akan tetapi sektor basis 

pertanian di Kabupaten tanggamus mengalami kenaikan yang 

cenderung lambat hanya 0,01 tiap tahunnya. Artinya Kabupaten 

tanggamus dalam sektor pertanian dapat memenuhi kebutuhan 

pertaniannya dan dapat memnuhi kebutuhan pertanian Provinsi 

Lampung meskipun cenderung lambat kenaikanya 

Kabupaten/kota yang memiliki nilai LQ <1 adalah Bandar 

Lampung, Lampung Selatan, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Tulang 

Bawang artinya kabupaten/kota tersebut baru mampu memenuhi 

kebutuhan didalam daerahnya sendiri atau bahkan memerlukan 

pertanian dari kabupaten lain untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya 

b. Nilai LQ Pariwisata 

Tabel 8.Nilai LQ Sektor Perekonomian Kabupaten Tanggamus Tahun 

2010-2015 

KAB/KOTA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bandar Lampung 2,02 2,05 2,10 2,10 2,01 1,99 

Lampung Barat 1,29 1,31 1,44 1,43 1,42 1,44 

Lampung Selatan 0,68 0,69 0,71 0,72 0,69 0,68 

lampung Tengah 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Lampung Timur 0,93 0,95 0,99 0,96 0,96 0,97 

Lampung Utara 0,89 0,90 0,92 0,92 0,89 0,88 

Mesuji 0,44 0,45 0,46 0,48 0,44 0,45 

Metro 2,92 2,93 3,00 2,99 2,88 2,87 



 

Pesawaran 7,80 7,99 8,20 8,20 7,95 7,94 

Pringsewu 1,21 1,23 1,27 1,28 1,24 1,19 

Tulang Bawang 0,42 0,43 0,44 0,44 0,43 0,43 

Tulang Bawang barat 0,53 0,53 0,54 0,53 0,52 0,52 

Way Kanan 0,63 0,63 0,64 0,65 0,63 0,63 

Tanggamus 1,32 1,33 1,38 1,38 1,32 1,33 
*BPS Kabupaten/kota di provinsi Lampung & BPS Provinsi Lampung tahun 2010-

2015(data diolah) 

Kabupaten/kota yang memiliki nilai LQ tertinggi yaitu 

kabupaten pesawaran artinya kabupaten pesawaran tidak hanya dapat 

memenuhu kebutuhan wisatanya sendiri namun dapat memenuhi 

kebutuhan wisata di Provinsi Lampung. 

Sektor basis pariwisata  kabupaten Tanggamus juga memiliki 

nilai >1 yang artinya kabupaten tanggamus tidak hanya dapat 

memenuhi kebutuhan wisatanya sendiri namun dapat memenuhi 

kebutuhan pariwisata provinsi Lampung. Namun, nilai LQ kabupaten 

Tanggamus sektor Pariwisata tiap tahunnya mengalami keadaan yang 

fluktuatif  atau keadaan yang naik turun. 

Kabupaten/kota yang memiliki nilai <1 yang artinya sektor 

pariwisatanya masih baru mampu untuk memnuhi kebutuhan dalam 

daerahnya yaitu Lampung Selatan, lampung Tengah, Lampung Timur, 

Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang barat, Way 

Kanan 

2. Pertumbuhan dan Dayasaing Sektor Pertanian dan Pariwisata Berdasarkan 

Analisis Shift Share (SS) 

Melihat pertumbuhan dan daya saing pertanian dan pariwisata di 

Kabupaten Tanggamus terhadap Provinsi Lampung dilakukan analisis shift 



 

share, dan untuk melihat pertumbuhan dan daya saing digunakan tahun dasar 

analisis yaitu tahun 2010 dengan tahun akhir analisis tahun 2015 agar dapat 

melihat perubahan atau perkembangan dari periode 2010-2015, adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan Total PDRB sekor pertanian pariwisata Kabupaten/kota 

dan Provinsi Lampung Tahun 2010-2015 

1) Sektor Pertanian 

Tabel 9 Perubahan PDRB sektor Pertanian Kabupaten/kota dan 

provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan 

Harga Konstan Tahun 2010 dan 2015 (juta rupiah) 

KABUPATEN/KOTA 
TAHUN 

∆PDRB 

Persen% 

PDRB 
2010 2015 

Bandar Lampung 279.178 326.949 47.771 17,11 

Lampung Barat 2.280.159 2.071.448 -208.711 -9,15 

Lampung Selatan 4.417.292 5.563.834 1.146.542 25,96 

lampung Tengah 10.337.570 14.079.880 3.742.310 36,20 

Lampung Timur 5.737.732 6.815.675 1.077.943 18,79 

Lampung Utara 4.202.806 5.196.276 993.470 23,64 

Mesuji 1.896.488 2.312.711 416.223 21,95 

Metro 167.190 202.298 35.108 21,00 

Pesawaran 1.879.948 2.280.615 400.667 21,31 

Pringsewu 1.178.543 1.367.557 189.014 16,04 

Tulang Bawang 2.527.403 3.033.068 505.665 20,01 

Tulang Bawang barat 1.813.574 2.174.468 360.894 19,90 

Way Kanan 2.277.208 2.952.487 675.279 29,65 

Tanggamus 2.515.392 3.227.427 712.035 28,31 

Lampung 41.354.602 50.436.874 9.082.272 21,96 

LAMPUNG total 150.560.841 199.525.419 48.964.578 32,52 

*BPS Kabupaten/kota di provinsi Lampung & BPS Provinsi Lampung tahun 

2010-2015(data diolah) 

 

 



 

Pada Tabel 9 terlihat jelas bahwa persentase pertumbuhan 

sektor pertanian tertinggi tahun 2010-2015 adalah Kabupaten 

Lampung Tengah dengan nilai rill 10,33 triliun dan meningkat pada 

tahun 2015 sebesar 14,07 triliyun sehingga pada periode 2010-2015 

terjadi peningkatan pada sektor pertanian dengan pertumbuhan 

sekitar Rp 3,74 milyar. Persentase pertumbuhan PDRB Kabupaten 

Lampung Tengah pada periode 2010 hingga2015 menunjukkan 

peningkatan sebesar 36,20 persen. Dengan produksi karet dan sawit 

yang menjadi unggulan pertaniannya 

Berdasarkan nilai riil sektor pertanian PDRB Kabupaten 

Tanggamus pada tahun 2010 atas dasar harga konstan adalah sebesar 

Rp 2,51 milyar dan meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp 3,22 

milyar, sehingga pada periode 2010-2015 terjadi peningkatan pada 

sektor pertanian dengan pertumbuhan sekitar Rp 712 juta. Persentase 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanggamus pada periode 2010 

hingga2015 menunjukkan peningkatan sebesar 28,21 persen (tabel 

9). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor 

pertanian Kabupaten Tanggamus lebih rendar dari kabupaten yang 

lain diantaranya faktor iklim yang tidak menentu yang 

mengakibatkan gagal panen, mahalnya harga pupuk dan obat-obatan 

karena sektor andalan pertanian kabupaten Tanggamus adalah sayur-

sayuran dan buah-buhan yang sangat berpengaruh terhadap faktor-



 

faktor tersebut, dan serta maraknya konversi lahan pertanian menjadi 

nonpertanian sehingga mempengaruhi produktivitas hasil pertanian 

2) Sektor Pariwisata 

Tabel 10.Perubahan PDRB sektor Pertanian Kabupaten/kota dan 

provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan 

Harga Konstan Tahun 2010 dan 2015 (juta rupiah) 

KABUPATEN/KOTA 
TAHUN 

∆PDRB 

Persen% 

PDRB 2010 2015 

Bandar Lampung 400.128 529.934 129.806 32,44 

Lampung Barat 56.137 50.576 -5.561 -9,91 

Lampung Selatan 111.687 144.996 33.309 29,82 

lampung Tengah 16.885 21.739 4.854 28,75 

Lampung Timur 160.811 210.656 49.845 31,00 

Lampung Utara 80.113 102.274 22.161 27,66 

Mesuji 17.104 21.894 4.790 28,01 

Metro 65.494 85.388 19.894 30,38 

Pesawaran 490.270 640.973 150.703 30,74 

Pringsewu 50.874 68.470 17.596 34,59 

Tulang Bawang 36.548 47.147 10.599 29,00 

Tulang Bawang barat 22.659 28.272 5.613 24,77 

Way Kanan 33.331 42.757 9.426 28,28 

Tanggamus 75.289 98.333 23.044 30,61 

Prov.Lampung 1.328.303 1.716.915 388.612 29,26 

Total Lampung 150.560.841 199.525.419 48.964.578 32,52 

*BPS Kabupaten/kota di provinsi Lampung & BPS Provinsi Lampung tahun 

2010-2015(data diolah) 

Pada tabel 10 terlihat bahwa kabupaten Pesawaran 

merupakan kabupaten dengan perubahan nominal paling tertinggi 

yaitu dari tahun 2010 sebesar 490,2 juta meningkat pada tahun 2015 

sebsar 640,9 juta dengan peningkatan persentase sebesar 150,7 juta 

atau senilai dengan (30,74%) hal ini karena banyaknya pariwisata 

dikabupaten pesawaran yang dimanfaatkan dengan baik seperti 



 

wisata lautnya. Akan tetapi apabila dilihat dari seberapa persentase 

tingkat perubahannya kota Bandar Lampung yang menjadi paing 

teringgi yaitu 32,44 persen, persentase kota Bandar Lampung paling 

tinggi karena banyaknya pusat-pusat hiburan seperti mall yang ada di 

kota Bandar Lampung. 

Kabupaten Tanggamus dalam perubahan PDRB yaitu pada 

tahun 2010 sebesar 75,2 juta dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 

98,3 juta dengan peningkatan presentase PDRB sektor pariwisata 

dari tahun 2010-2015 sebesar 23 juta senilai 30,61 persen perubahan 

PDRB sektor pariwisata kabupaten tanggamus rendah meskipun 

banyak potensi yang dimiliki adalah karena masih banyak tempat-

tempat wisata yang belum terekspos karena pengelolaan yang 

kurang, akses jalan yang kurang menyebabkan berkurangnya minat 

wisatawan untuk berkunjung 

Provinsi Lampung sendiri pada sekor pariwisata mengalami 

peningkatan dari tahun 2010 senilai 1,3 milyar dan meningkat pada 

tahun 2015 senilai 1,7 milyar dengan peningkatan dari tahun 2010-

2015 senilai 388,6 juta dan dengan presentasenya sebesar 29,26 

persen. 

b. Rasio PDRB Total dan Sektor pertanian dan periwisata Kabupaten 

Tanggamus dan Provinsi Lampung tahun 2010-2015 

Lampung pada umumnya mengalami peningkatan kecuali 

kabupaten lampung barat yang mengalami pemekaran dengan kabupaten 



 

pesisir barat pada tahun 2012 sehingga mengalami penurunan. Di setiap 

sektor perekonomian pertanian dan pariwisata  mempunyai rasio yang 

berbeda-beda baik pada PDRB Kabupaten/kota maupun Provinsi 

Lampung. Rasio yang dimiliki setiap sektor pada umumnya terlihat 

terlihat dari nilai Ra, Ri dan ri.  

Nilai Ra diperoleh dari perhitungan selisih antara jumlah PDRB 

Provinsi Lampung tahun 2015 dengan Jumlah PDRB Provinsi Lampung 

tahun 2010 dibagi dengan jumlah PDRB Provinsi Lampung tahun 2010. 

Nilai Ri diperoleh dari perhitungan selisih antara PDRB Provinsi 

Lampung sektor i pada tahun 2015 dengan PDRB Provinsi Lampung 

sektor i pada tahun 2010 dibagi dengan PDRB Provinsi Lampung sektor i 

tahun 2010.  

Selanjutnya nilai ri diperoleh dari perhitungan selisih antara 

PDRB sektor i di Kabupaten/kota tahun 2015 dengan PDRB sektor i 

Kabupaten/kota  tahun tahun 2010 dibagi dengan PDRB Kabupaten 

Tanggamus sektor i tahun 2010. 

Tabel 11. Rasio PDRB Kabupaten/kota dan 

Provinsi Lampung sektor pertanian 

Kabupaten/kota dan Provinsi 

 
Tabel 12. Rasio PDRB Kabupaten/kota dan 

Provinsi Lampung sektor pariwisata 

Kabupaten/kota dan Provinsi 
 

KABUPATEN 

/PROVINSI Ra Ri Ri  
KABUPATEN/ 

PROVINSI Ra Ri ri 

 Bandar Lampung 0,32 ─ 0,17 

 
Bandar Lampung 0,32 - 0,32 

Lampung Barat 0,32 ─ -0,09 

 
Lampung Barat 0,32 - -0,1 

Lampung Selatan 0,32 ─ 0,26 

 
Lampung Selatan 0,32 - 0,30 

lampung Tengah 0,32 ─ 0,36 

 
lampung Tengah 0,32 - 0,29 

Lampung Timur 0,32 ─ 0,19 

 
Lampung Timur 0,32 - 0,31 

Lampung Utara 0,32 ─ 0,24 

 
Lampung Utara 0,32 - 0,28 



 

Mesuji 0,32 ─ 0,22 

 
Mesuji 0,32 - 0,28 

Metro 0,32 ─ 0,21 

 
Metro 0,32 - 0,30 

Pesawaran 0,32 ─ 0,21 

 
Pesawaran 0,32 - 0,31 

Pringsewu 0,32 ─ 0,16 

 
Pringsewu 0,32 - 0,35 

Tulang Bawang 0,32 ─ 0,2 

 
Tulang Bawang 0,32 - 0,29 

Tulang Bawang barat 0,32 ─ 0,2 

 
Tulang Bawang barat 0,32 - 0,25 

Way Kanan 0,32 ─ 0,3 

 
Way Kanan 0,32 - 0,28 

Tanggamus 0,32 ─ 0,28 

 
Tanggamus 0,32 - 0,31 

LAMPUNG 0,32 0,22 ─ 

 
LAMPUNG 0,32 0,29 ─ 

*BPS Kabupaten/kota di provinsi Lampung & BPS Provinsi Lampung tahun 2010-

2015(data diolah) 

Nilai Ra menunjukan bahwa pertumbuhan produk domestik 

regional bruto pada tahun 2010-2015 mengalami peningkatan sebesar 

0,32. Nilai Ri artinya sektor pertanian Provinsi Lampung mengalami 

kenaikan sebesar 0,22 dan pada sektor pariwisata mengalami kenaikan 

0,29. 

Nilai ri terbesar pada sektor pertanian adalah Kabupaten 

Lampung tengah yang mengalami peningkatan pada tahun 2010-2015 

sebesar 0,36 dan pada sektor pariwisata ri terbesar terdapat pada 

Kabupaten Pringsewu sebesar 0,35 yang mengalami kenaikan yang baik 

tiap tahunnya. Sedangkan kabupaten yang mengalami penurunan yaitu 

Lampung barat baik sektor pertanian ataupun pariwisata masing-masing 

senilai 0,09 dan pariwisata turun 0,1. 

Nilai ri pada Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan 

pada sektor pertanian senilai 0,28 pada tahun 2010-2015 dan pada sektor 

pariwisata mengalami peningkatan pada tahun 2010-2015 sebesar 0,31 



 

c. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 

2010-2015 

Suatu pembangunan wilayah dipengaruhi oleh faktor-faktor 

komponen pertumbuhan wilayah. Komponen pertumbuhan wilayah 

tersebut terdiri dari komponen pertumbuhan regional (PR), komponen 

pertumbuhan proporsional (PP), dan komponen pertumbuhan pangsa 

wilayah (PPW). 

Komponen pertumbuhan regional diperoleh dari hasil 

perhitungan antara rasio PDRB Provinsi Lampung (Ra) dikali dengan 

PDRB Kabupaten/kota sektor i tahun tahun dasar analisis.  

komponen pertumbuhan wilayah tersebut terjadi disebabkan 

oleh adanya perubahan kebijakan ekonomi di tingkat provinsi dan 

adanya perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian 

pada sektor-sektor perekonomian Kabupaten Tanggamus. 

Kebijakan pemerintah tersebut tentunya yang menyangkut 

terhadap sektor-sektor tersebut, contohnya kebijakan pemerintah 

tentang menaikan atau menurunkan harga barang pertanian tentunya 

akan mempengaruhi pertumbuhan regional sektor tersebut seperti 

menurunnya harga barang pertanian dipasar saat petani panen 

sehingga petani mengalami kerugian.  

 

 

 



 

Tabel.13.Analisis Shift Share Menurut 

Lapangan Usaha sektor pertanian di 

Kabupaten/ kota Berdasarkan 

Komponen Pertumbuhan Regional, 

Tahun 2010-2015 

 

Tabel.14.Analisis Shift Share Menurut 

Lapangan Usaha sektor pariwisata di 

Kabupaten/ kota Berdasarkan 

Komponen Pertumbuhan Regional, 

Tahun 2010-2015 

 

KABUPATEN/PROVINSI 

Pertumbuhan 

Regional (ppij)  
KABUPATEN/PROVINSI 

Pertumbuhan 

Regional (ppij) 

juta rupiah %Ppij 
 

juta 

rupiah 
%Ppij 

Bandar Lampung 89.337 0,32 

 

Bandar Lampung 128.041 0,32 

Lampung Barat 729.650,9 0,32 

 

Lampung Barat 17.963,8 0,32 

Lampung Selatan 1.413.533,4 0,32 

 

Lampung Selatan 35.739,8 0,32 

lampung Tengah 3.308.022,4 0,32 
 

lampung Tengah 54.03,2 0,32 

Lampung Timur 1.836.074,2 0,32 

 

Lampung Timur 51.459,5 0,32 

Lampung Utara 1.344.897,9 0,32 

 

Lampung Utara 25.636,2 0,32 

Mesuji 606.876,2 0,32 

 

Mesuji 54.73,3 0,32 

Metro 53.500,8 0,32 
 

Metro 20.958,1 0,32 

Pesawaran 601.583,4 0,32 

 

Pesawaran 156.886,4 0,32 

Pringsewu 377.133,8 0,32 

 

Pringsewu 16.279,7 0,32 

Tulang Bawang 808.769 0,32 

 

Tulang Bawang 11.695,4 0,32 

Tulang Bawang barat 580.343,7 0,32 
 

Tulang Bawang barat 72.50,9 0,32 

Way Kanan 728.706,6 0,32 

 

Way Kanan 10.665,9 0,32 

Tanggamus 804.925,4 0,32 

 

Tanggamus 24.092,5 0,32 

*BPS Kabupaten/kota di provinsi Lampung & BPS Provinsi Lampung tahun 2010-

2015(data diolah) 

Berdasarkan Tabel 13, Sektor pertanian yang memiliki 

peningkatan kontribusi terbesar yaitu terdapat pada Kabupaten 

Lampung Tengah sebesar Rp 3,3 milyar hal ini terjadi karena sektor 

unggulan kabupaten Lampung Tengah sangat Terpengaruh terhadap 

kebijakan pemerintah seperti kenaikan atau penurunan harga yang 

akan sangat mempengaruhi pendapatan.  

Kabupeten Tanggamus mengalami peningkatan kontribusi  

sebesar Rp. 804,9 juta  hal ini juga sejalan dengan sektor pertanian 

semua kabupaten yang sangat terpengaruh terhadap kebijakan 



 

begitupun sektor unggulan pertanian kabupaten buah-buahan dan 

sayur-sayuran yang sangat terpengaruh oleh kebijakan pemerintah 

tentang pertanian. 

Berdasarkan Tabel 14, Sektor pariwisata  yang memiliki 

peningkatan kontribusi terbesar yaitu terdapat pada Kabupaten 

Pesawaran sebesar Rp 156,8 juta sedangkan Pariwisata Kabupaten 

Tanggamus mengalami peningkatan kontribusi sebesar Rp.10,6 juta. 

Selanjutnya pertumbuhan proporsional, diperoleh dari hasil 

kali antara PDRB Kabupaten Tanggamus sektor i tahun dasar analisis 

(2010) dengan selisih antara Ri dan Ra.  

Tabel 15. Analisis Shift Share Menurut 

Lapangan Usaha di Kabupaten 

Tanggamus Berdasarkan Komponen 

Pertumbuhan Proporsional, Tahun 

2010-2015 

 

Tabel 16. Analisis Shift Share Menurut 

Lapangan Usaha di Kabupaten 

Tanggamus Berdasarkan 

Komponen Pertumbuhan 

Proporsional, Tahun 2010-2015 

 

KABUPATEN/KOTA 

Pertumbuhan 

Regional (ppij)  
KABUPATEN/KOTA 

Pertumbuhan 

Regional (ppij) 

juta rupiah %Ppij 
 

juta 

rupiah 
%Ppij 

Bandar Lampung -28024,1 -0,1 
 

Bandar Lampung -10978,4 -0,03 

Lampung Barat -228883,8 -0,1 
 

Lampung Barat -1540,2 -0,03 

Lampung Selatan -443410,5 -0,1 
 

Lampung Selatan -3064,4 -0,03 

lampung Tengah -1037691,7 -0,1 
 

lampung Tengah -463,3 -0,03 

Lampung Timur -575957,1 -0,1 
 

Lampung Timur -4412,2 -0,03 

Lampung Utara -421880,3 -0,1 
 

Lampung Utara -2198,1 -0,03 

Mesuji -190370,6 -0,1 
 

Mesuji -469,3 -0,03 

Metro -16782,6 -0,1 
 

Metro -1797 -0,03 

Pesawaran -188710,3 -0,1 
 

Pesawaran -13451,7 -0,03 

Pringsewu -118302,9 -0,1 
 

Pringsewu -1395,8 -0,03 

Tulang Bawang -253702,3 -0,1 
 

Tulang Bawang -1002,8 -0,03 

Tulang Bawang barat -182047,7 -0,1 
 

Tulang Bawang barat -621,7 -0,03 

Way Kanan -228587,6 -0,1 
 

Way Kanan -914,5 -0,03 



 

Tanggamus -252496,6 -0,1 
 

Tanggamus -2065,7 -0,03 

*BPS Kabupaten/kota di provinsi Lampung & BPS Provinsi Lampung tahun 2010-

2015(data diolah) 

Sektor yang memiliki nilai PP positif artinya sektor tersebut 

memiliki pertumbuhan yang cepat dalam perekonomian. Sektor 

Pertanian dan pariwisata  memiliki nilai persentase PP negatif (PPij < 

0)yang artinya menunjukkan bahwa sektor pertanian dan pariwisata  

memiliki pertumbuhan yang lamban dalam perekonomian di 

Kabupaten/kota 

Pertanian kabupaten Tanggamus mengalami perlambatan 

Tanggamus mengalami perlambatan senilai Rp.252,4 juta ,lambatnya 

pertumbuhan sektor pertanian diantaranya faktor iklim yang tidak 

menentu yang mengakibatkan gagal panen, mahalnya harga pupuk 

dan obat-obatan serta maraknya konversi lahan pertanian menjadi 

nonpertanian sehingga mempengaruhi produktivitas hasil pertanian.  

sektor pariwisata mengalami perlambatan dalam 

pertumbuhan perekonomian yaitu Rp. 2,06 juta hal ini terjadi 

dikarenakan kurangnya pengelolaan dengan baik meskipun banyaknya 

potensi yang dimiliki pariwisata kabupaten Tanggamus. Contohnya 

pada wisata pantai kabupaten Tanggamus dilewati garis pantai akan 

tetapi dari segi infrastuktur sangat kurang seperti lahan parkir 

keamanan yang kurang akses jalan menuju ke dalam pantai yang 

kurang baik sehingga pertumbuhan pariwisata kurang berkembang. 



 

Tabel 17. Analisis Shift Share Menurut 

Lapangan Usaha sektor pertanian di 

Kabupaten / kota Berdasarkan 

Komponen Pertumbuhan Pangsa 

Wilayah Tahun 2010-2015 

 

Tabel 18. Analisis Shift Share Menurut Lapangan 

Usaha sektor pariwisata di Kabupaten / 

kota Berdasarkan Komponen 

Pertumbuhan Pangsa Wilayah Tahun 

2010-2015 
 

KABUPATEN/kota 

Pertumbuhan Regional 

(ppij)  KABUPATEN/KOTA 

Pertumbuhan Regional 

(ppij) 

juta rupiah %Ppij 
 

juta rupiah %Ppij 

Bandar Lampung -13541,9 -0,05 

 

Bandar Lampung 12743,4 0,03 

Lampung Barat -709478,1 -0,31 

 

Lampung Barat -21984,6 -0,39 

Lampung Selatan 176419,1 0,04 

 

Lampung Selatan 633,5 0,01 

lampung Tengah 1471979,3 0,14 

 

lampung Tengah -85,9 -0,01 

Lampung Timur -182174,1 -0,03 

 

Lampung Timur 2797,7 0,02 

Lampung Utara 70452,4 0,02 

 

Lampung Utara -1277,1 -0,02 

Mesuji -282,5 -0,0001 

 

Mesuji -214 -0,01 

Metro -1610,2 -0,01 

 

Metro 732,9 0,01 

Pesawaran -12206 -0,01 

 

Pesawaran 7268,3 0,01 

Pringsewu -69816,9 -0,06 

 

Pringsewu 2712,2 0,05 

Tulang Bawang -49401,7 -0,02 

 

Tulang Bawang -93,6 0 

Tulang Bawang 

barat -37402 -0,02 

 

Tulang Bawang barat -1016,2 -0,04 

Way Kanan 175160 0,08 

 

Way Kanan -325,4 -0,01 

Tanggamus 159606,2 0,06 

 

Tanggamus 1017,2 0,01 

*BPS Kabupaten/kota di provinsi Lampung & BPS Provinsi Lampung tahun 2010-

2015(data diolah) 

Selanjutnya pada Tabel 16 dan 17 dapat dilihat tentang 

komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) dengan ketentuan 

yaitu sektor yang memiliki nilai PPWij > 0 atau positif maka sektor 

tersebut termasuk kedalam sektor yang memiliki daya saing yang 

baik. Sedangkan sektor yang memiliki nilai PPWij < 0 atau negatif 

maka sektor tersebut termasuk dalam sektor yang memiliki daya saing 

yang kurang baik. 

Kabupaten/kota yang memilki daya saing paling tinggi yaitu 

Kabupaten Lampung Tengah dengan ppij 0,14 persen senilai 1,4 



 

milyar sedangkan yang memiliki PPWij < 0 atau negatif yang artinya 

memiliki daya saing dalam sektor pertanian yang kurang baik adalah 

Bandar Lampung,Lampung Barat,Lampung Timur, Mesuji, Metro, 

Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang, Tulang Bawang barat. 

Sektor pertanian Kabupaten Tanggamus berada pada nilai 

PPWij > 0  dengan persentase 0,06 persen atau senilai Rp.159 milyar 

yang artinya pertanian kabupaten Tanggamus memiliki daya saing 

yang baik didalam perekonomian di Provinsi Lampung karena 

Kabupaten Tanggamus memiliki lahan pertanian yang subur dengan 

sayur-sayuran dan buah-buahan yang menjadi andalannya. 

Sektor pariwisata Kabupaten Tanggamus juga berada pada 

posisi PPWij>0 yang artinya pariwisata kabupaten Tanggamus 

memiliki daya saing yang baik dengan persentase 0,01 atau senilai 

dengan Rp.1,01 juta karena Kabupaten Tanggamus di lewati garis 

pantai dan pegunungan yang menjadi potensi pariwisata. 

3. Permasalahan  dan Solusi sektor pertanian dan pariwisata diKabupaten 

Tanggamus 

pada sektor pertanian dan periwisata di kabupaten tanggamus 

menurut perhitungan shift share sektor pertanian dan pariwisata mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang lambat meskipun dalam persaingan di provinsi 

Lampung sektor tersebut menjadi sektor yang memiliki daya saing yang baik. 

 



 

Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya: 

a. Produksi dan produktifitas rendah 

Penyebab melambatnya produktifitas dan produksi yang 

membuat menurunnya hasil pertanian dikabupaten Tanggamus  

dikarenakan beberapa faktor masih banyak petani yang 

berpendidikan rendah sehingga masih kurang mengetahui banyak 

Ilmu dalam memaksimalkan hasil produksi, dan kurangnya 

penerapan teknologi pertanian sehingga kurang efisien dalam 

proses penanaman dan pemeliharaan pertanian. Dan yang membuat 

hasil pertanian dikabupaten Tanggamus menurun karena banyak 

lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman. 

b. Mutu hasil rendah 

Mutu hasil yang kuang baik juga dikarenakan kurangnya 

informasi pemeliharaan yang baik dan penggunaan teknologi petani 

masih banyak menggunakan atau menerapkan berdasarkan 

pengalaman petani sehingga tak jarang menghasilkan hasil yang 

kurang baik bahkan banyak yang mengalami gagal panen. 

Mutu hasil rendah ini contohnya dari hasil pertanian kubis 

karena kurangnya pemeliharaan yang baik dan tepat sehingga hasil 

panen banyak yang rusak sehingga menurunkan harga jualnya di 

pasar. 

 

 



 

c. Trasportasi mahal 

Transportasi mahal ini di akibatkan masih banyak lahan-

lahan pertanian yang melalui jalan yang sulit karena banyak di 

daerah gunung sehingga harus menggunakan ojek gunung yang 

ongkosnya tidaklah sedikit, dan jarak menuju ke kota seperti 

bandar lampung ataupun metro yang lumayan jauh sehingga 

memerlukan biaya transportasi yang mahal. 

d. Fluktuasi harga 

Fluktuasi harga yang terjadi merupakan salah satu penyebab 

lambatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian karena membuat 

para petani mendapatkan keuntungan ataupun malah kerugian yang 

tidak menentu saat panen. 

Contohnya saat petani menanam barang pertanian harga 

dipasar masih tinggi namun saat memanen hasil pertanian namun 

harga dipasaran menurun membuat petani mengalami kerugian 

karena fluktusi harga dipasaran. 

Dalam usaha mengatasi permasalahan - permasalahan 

pertumbuhan sektor pertanian yang mengalami perlambatan pemerintah 

Kabupaten tanggamus melakuan upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Sosialisasi Asuransi Tanaman Padi 



 

Dinas tanaman pangan dan hortikutural Kabupaten 

Tanggamus terus mensosialisasikan ke kelompok tani tentang 

Asuransi Usaha Tani Padi ( AUTP).
82

 

Menurut Soni Isnaini dengan adanya asuransi usaha tani 

padi diharapkan apabila petani mengalami kerugian mengalami 

gagal panen akan mendapatkan ganti rugi. Sehingga, petani juga 

terhindar  dari rentenir yang selama ini memberatkan petani harus 

membayar bunga tiap tahunnya. Apabila petani mengalami 

kerugian dan mendapatkan ganti rugi petani kembali memiliki 

modal kembali untuk memulai tanam.
83

 

Diharapkan apabila program ini berjalan dengan baik tidak 

hanya usaha tani padi namun juga ada asuransi ke usaha tani 

lainnya sehingga, kesejahteraan petani terjamin karena ada modal 

untuk menanam kembali dan ada ganti rugi apabila mengalami 

kerugian. 

b. Sosialisasi tentang pencegahan alih fungsi lahan 

Salah satu masalah yang dihadapi sektor pertanian 

kabupaten tanggamus sehingga mengalami perlambatan adalah alih 

fungsi lahan sehingga hasil pertanian tidak bisa sebanyak dulu. 

Salah satu kecamatan yang terjadi alih fungsi lahan menjadi 
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bangunan fisik seperti pertokoan dan perumhan adalah kecamatan 

Talang Padang.
84

 

Kecamatan selalu melakukan sosialisasi secara langsung 

kepada masyarakat dan juga melakukan pendekatan. Sosialisasi 

bertujuan untuk memberitahukan terhadap warga agar tidak 

menjual lahan pertanian yang ada, yang kemudian berganti menjadi 

bangunan fisik , seperti pertokoan dan lain sebagainya dan itu 

sudah di atur padma peraturan daerah yaitu LP2B tentang 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 

“Masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang  

perda LP2B yang sudah dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Holtikultura Tanggamus. Jadi, harus ada sosialisasi akan perda 

tersebut kepada masyarakat. Jika tidak bisa secara langsung dapat 

melalui UPT pertanian yang ada” Agustam Hamid
85

 

Sosialisasi yang di lakukan dengan baik tentang perda 

LP2B tersebut diharapkan lahan-lahan pertanian kembali terjaga 

dan tidak lagi beralih fungsi sehingga kembali memberikan 

produksi yang tinggi sehingga mensejahterakan masyarakat. 

Dan pada sektor pariwisataada beberapa faktor yang membuat 

lambatnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tanggamus diantaranya 

adalah: 
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a. Kurangnya perawatan dan pengelolaan 

Meskipun kabupaten Tanggamus dalam sektor pariwisata 

memiliki daya saing yang cukup baik akan tetapi masih banyak 

sektor-sektor pariwisata yang kurang di kelola dengan baik bahkan 

banyak yang dibiarkan terbengkalai.  

b. Kurang baiknya akses jalan menuju tempat-tempat wisata 

Ada banyak potensi pariwisata yang dimiliki kabupaten 

kabupaten akan tetapi akses menuju tempat-tempat wisata tersebut 

masih banyak yang sulit untuk dilalui sehingga kurang menarik 

wisatawan untuk berkunjung. 

Ada beberapa solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

sektor pariwisata di kabupaten Tanggamus antara lain yaitu: 

a. Pengelolaan tempat wisata dengan baik 

Dengan dikelolanya tempat-tempat wisata dengan baik 

dengan rapi, indah dan bersih dan juga ditambah fasilitas-fasilitas 

yang baik seperti tempat duduk, tempat makan, tempat ibadah 

tempat parkir tentunya akan menarik banyak wisatawan untuk 

berwisata karena kenyamanan yang disuguhkan. 

b. Akses jalan yang baik 

Dengan akses jalan yang baik tentunya akan menarik 

banyak wisatawan yang berkunjung, karena salah satu faktor 

malasnya wisatawan untuk berkunjung adalah akses jalan menuju 

tempat wisata yang buruk. 



 

c. Meningkatkan keamanan 

Salah satu hal terpenting dalam meningkatkan pariwisata 

adalah keamanan karena dengan keamanan yang baik akan 

membuat banyak wisatawan yang berkunjung karena rasa aman 

yang dihadirkan. Contohnya seperti lahan parkir yang dijaga dan 

terdapat pos-pos keamanan yang menjaga wisatawan yang 

berkunjung yang membuat wisatawan merasa aman menjalani 

liburannya. 

B. Pandangan Islam Tentang Kontribusi Pemerataan Kekayaan Sektor 

Pertanian dan Pariwisata di Dalam PDRB Kabupaten Tanggamus 

Distribusi dalam bahasa Arab diartikan dengan dulat yang berarti 

berputar, beredar, dan bergilir. Dengan demikian secara terminologi dulat adalah 

sesuatu proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan
86

. 

Distribusi menurut KBBI ada dua definisi, pertama, penyaluran 

(pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, yang 

kedua yaitu pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa 

darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.
87

 

Menurut Afzalurrahman distribusi kekayaan adalah suatu cara dimana 

kekayaan negara didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan 

kontribusi terhadap negara, dan menyangkut juga prinsip yang menentukan bagian 

dari faktor-faktor tersebut.  

Dasar hukum pemerataan kekayaan: 

                                                             
86

Zaki Fuad Chalil,op.cit, h. 48. 
87

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia,op.cit., h. 360. 



 

                                 

                               

                 

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk 

Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
88

 

Dari ayat diatas walaupun sebenarnya secara ekpelisit hanya berkenaan 

dengan hukum fai dan pembagiannya tetapi sesungguhnya ayat diatas memberi 

penataan sistem sosial ekonomi yang Islami. Supaya keseimbangan dan 

keharmonisan di dalam masyarkat, maka Islam menganjurkan supaya harta itu 

didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. 

Dalam pendistribusian agar lebih baik lagi dalam pengaplikasian ekonomi 

Islam memberikan solusi, karena dalam aplikasinya hanya sebagian kecil dari 

konsep distribusi yang teraplikasi, diantaranya dengan berdiri badan Amil Zakat, 

serta wakaf dan secara hukum waris Islam.
89

 

Pemerataan kekayaan yang terdapat dikabupaten Tanggamus khususnya 

pada sektor pertanian dirasa masih kurang karena petani masih sangat tergantung 
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terhadap tengkulak atau pemilik modal ini tidak sesuai dengan perinsip ekonomi 

Islam yang menyangkut pemerataan kekayaan. Mengakibatkan tingkat usaha tani 

yang diperoleh usaha tani yang diperoleh petani menjadi rendah dan kemampuan 

usaha tani dalam tabungan rumah tangga dan modal menjadi relatif kecil.
90

 

Keberadaan kelompok tani di Kabupaten Tanggamus sudah cukup baik 

akan tetapi masih  belum terlalu membantu kebutuhan petani. Jika petani 

memerlukan modal atau dana untuk pemeliharaan yang diusahakan misalnya, 

maka salah satu cara yang cepat dan mudah adalah meminjam uang kepada 

pemilik modal atau tengkulak. Sehingga petani terus ketergantungan terhadap 

tengkulak dan mengikuti harga yang ditentukan oleh tengkulak 

Agar lebih jelaas kontribusi ekonomi Islam dalam ekonomi Indonesia 

dibawah ini akan di paparkan aplikasi konsep distribusi Islam pada Ekonomi 

Indonesia: 

1) Peran pemerintah dalam proses distribusi 

Tuntutan agar pemerintah melakukan intervensi guna mengawal 

mekanisme pasar yang di tekankan ekonomi Islam, merupakan upaya agar 

mekanisme pasar berjalan dengan baik, karena bagaimanapun penyerahan 

proses distribusi pada mekanisme pasar tanpa melibatkan peran pemerintah 

akan melahirkan ketidakadilan distribusi. Bukan sebaliknya, Intervensi 

pemerintah semakin mendorong terciptanya mekanisme pasar yang tidak 

sehat, dan struktur ekonomi dan oligopoli, sehingga merugikan rakyat. 
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Pemerintah juga sangat berperan sebagai penjamin terciptanya 

distribusi yang adil di tengah-tengah masyarakat agar distribusi pendapatan 

yang berdampak pada penurunan jumlah tingkat kemiskinan yang selama ini 

menjadi beban ekonomi, sehingga dapat diharapkan kemiskinan terentaskan. 

Namun, disisi lain, pemerintah juga harus menjamin persaingan yang sehat 

dan tidak terciptanya sistem yang dapat menzalimi para pengusaha yang 

ingin mengembangkan usaha. 

Dengan pengawasan pemerintah yang baik akan menjaga 

pendistribusian dan menjaga harga pasar tetap setabil karena fluktuatif harga 

di pasar merupakan salah satu permasalahan lambatnya pertumbuhan sektor 

pertanian dikabupaten Tanggamus. 

2) Peran masyarakat dalam proses distribusi 

Keadilan distribusi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah 

namun masyarakat  pula berkewajiban untuk mewujudkannya. Dengan 

menyadari bahwa setiap individu membutuhkan individu lainnya, sehingga 

manusia menjadi makhluk individu sekaligus  makhluk sosial. 

Masyarakat harus memutuskan secara adil siapa yang berhak 

mendapat barang dan jasa, dengan cara bagaimana setiap masyarakat 

memiliki kesempatan untuk mendapatkan maslahah,sehingga setiap 

individu dapat merasakan kesejahteaan. 

Agar kekayaan tidak hanya berpusat terhadap pemilik modal 

masyarakat harus berperan aktif meningkatkan kegiatan kelompok usaha 

tani seperti menjalankan koprasi agar saat petani butuh modal untuk 



 

pemeliharaan pertanian petani bisa mendapatkan dari koprasi kelompok 

usaha tani. 

Pendistribusian dilakukan dengan baik dan benar akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memudahkan melancarkan 

kegiatan ekonomi baik pertanian dalam permodalan pemeliharaan pertanian 

dan dari pariwisata dalam memelihara tempat wisata seperti menambah 

fasilitas-fasilitas tidak lagi sulit karena pendistribusian dilakukan dengan 

baik. 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. PDRB Kabupaten Tanggamus sektor pertanian di provinsi Lampung tertinggi 

no 6 dengan nilai Rp.17,26 milyar dengan besar kontribusi terhadap PDRB 

Provinsi Lampung Rp. 804,92 juta dengan kontribusi tertinggi kelima 

terhadap PDRB sektor pertanian di Provinsi Lampung dan memiliki daya 

saing yang baik namun dalam pertumbuhannya mengalami perlambatan dari 

tahun 2010-2015 hal ini di sebabkan karena sektor pertanian terjadi fluktuasi 

harga dan juga semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi 

lahan non pertanian, sedangkan pada sektor pariwisata tertinggi ke 6 dengan 

nilai Rp.509,2 juta dengan besar kontribusi terhadap PDRB sektor pariwisata 

provinsi Rp. 24,09 juta dengan tingkat daya saing namun memiliki 

pertumbuhan yang lambat karena masih banyak akses jalan yang sulit dilalui 

menuju ke kawasan pariwisata sehingga menurunkan wisatawan untuk 

berkunjung. 

2. Pemerataan kekayaan sektor pertanian di Kabupaten Tanggamus masih 

berputar dikalangan Tengkulak atau pemilik modal sehingga mengakibatkan 

tingkat usaha tani yang diperoleh usaha tani yang diperoleh petani menjadi 

rendah dan kemampuan usaha tani dalam tabungan rumah tangga dan modal 

menjadi relatif kecil, sedangkan pada sektor pertanian dana untuk pariwisata 

belum dimaksimalkan untuk pembiayaan pariwisata seperti memperbaiki 

fasilitas-fasilitas pariwisata. Hal ini tidak sejalan dengan sistem keadilan 



 

ekonomi Islam yang mengutamkan keadilan dan pemerataan kekayaan yang 

tidak hanya berpusat terhadap orang-orang kaya ataupun orang-orang yang 

memiliki modal. 

B. Saran 

1. Instansi pemerintah harus benar-benar turun ke lapangan seperti instansi 

terkecil kecamatan atau kelurahan melihat dan mendata langsung agar data 

yang di dapat benar-benar real dari sektor tersebut, seberapa besar 

penghasilan yang dihasilkan dari usaha tani dan pendapatan yang di dapat 

dari pariwisata dan kemudian di teruskan ke pemerintah Kabupaten 

dengan begitu pemerintah akan tahu apa yang menjadi kekurangan dari 

daerah tersebut sehingga agar cepat di penuhi sehingga akan 

meningkatkan kontribusi sektor-sektor dalam pembentukan Produk 

Domestik Regional Bruto 

2. Mengaplikasikan konsep distribusi dalam Ekonomi Islam sehingga 

mempermudah proses perekonomian agar lebih meningkatkan 

pertumbuhan sektor pertanian dan pariwisata yang selama ini masih 

kurang dalam pertumbuhannya. Agar kekayaan tidak hanya berpusat 

terhadap pemilik modal masyarakat harus berperan aktif meningkatkan 

kegiatan kelompok usaha tani seperti menjalankan koprasi agar saat petani 

butuh modal untuk pemeliharaan pertanian petani bisa mendapatkan dari 

koprasi kelompok usaha tani. 
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