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ABSTRAK 

 
Faqih, Asrul. 2009. Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap 
Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, 
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Semarang. Dosen Pembimbing I : Amin Pujiati, SE, M.Si Dosen Pembimbing II : 
Drs. Bambang Prishardoyo, M. Si 
 
Keyword : Pembangunan Sektor Pertanian, Kesempatan Kerja, Distribusi 
pendapatan 
 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian 
sebagai sumber mata pencarian penduduknya, dengan demikian sebagian besar 
penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Melalui strategi 
pembangunan nasional dengan memperhatikan keunggulan yang dimiliki 
Indonesia, revitalisasi pertanian menjadi salah satu strategi utama pembangunan 
nasional. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Seberapa 
besar pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap peningkatan kesempatan 
kerja di provinsi Jawa Tengah?, (2) Seberapa besar pengaruh pembangunan sektor 
pertanian terhadap distribusi pendapatan di provinsi Jawa Tengah?, (3) Apakah 
ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap peningkatan 
kesempatan kerja di provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi 
pertanian?, (4) Apakah ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian 
terhadap distribusi pendapatan di provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah 
revitalisasi pertanian?. Objek penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Metode 
pengumpulan data adalah metode dokumentasi.  

Hasil penelitian diperoleh model pertama melalui uji F ada perbedaan 
pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesempatan kerja di Provinsi 
Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi pertanian. Melalui uji t untuk 
variabel pembangunan sektor pertanian ada pengaruh pembangunan sektor 
pertanian terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah. Untuk variabel 
revitalisasi pertanian ada pengaruh revitalisasi pertanian terhadap kesempatan 
kerja di Provinsi Jawa Tengah. Model kedua melalui uji F tidak ada perbedaan 
pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan di 
Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi pertanian. Melalui uji t 
untuk variabel pembangunan sektor pertanian tidak ada pengaruh pembangunan 
sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk 
variabel revitalisasi pertanian tidak ada pengaruh revitalisasi pertanian terhadap 
distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan catatan lapangan selama penelitian 
berlangsung, banyak kelemahan – kelemahan dalam penelitina ini sehingga ada 
hal yang kiranya perlu mendapat perhatian, yaitu perlu adanya penelitian lanjutan 
mengenai pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap peningkatan 
kesempatan kerja dan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian 

sebagai sumber mata pencarian penduduknya, dengan demikian sebagian besar 

penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kenyataan yang 

terjadi bahwa sebagian besar penggunaan lahan di wilayah Indonesia 

diperuntukan sebagai lahan pertanian dan hampir 50 persen dari total angkatan 

kerja masih menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor 

pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, 

hal ini dikarenakan sektor pertanian berfungsi sebagai basis atau landasan 

pembangunan ekonomi. Keadaan seperti ini menuntut kebijakan pemerintah pada 

sektor pertanian disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi 

dilapangan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan 

bangsa, Tambunan dalam M. Yamin (2005). 

Sejak tahun 1990 perhatian pemerintah mulai diarahkan pada sektor industri 

dan jasa seiring dengan terjadinya transformasi ekonomi dari negara agraris 

menjadi negara industri sehingga peran sektor pertanian mulai menurun dalam 

menyebabkan struktur perekonomian, Produk Domestik Bruto (PDB), 

Pembangunan ekonomi dan kebijakan politik mengarah pada sektor industri dan 

jasa. Fokus pembangunan ekonomi lebih banyak diarahkan pada sektor industri 

dan jasa, bahkan yang berbasis teknologi tinggi dan intensif capital. Namun pada 
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tahun 1997/1998 krisis ekonomi menunjukan bahwa sektor pertanian memiliki 

daya tahan yang cukup tinggi terhadap goncangan ekonomi dibandingkan sektor 

lain sehingga dapat menyelamatkan pemerintahan dan negara dari kebangkrutan. 

Dari peristiwa tersebut membuktikan bahwa sektor pertanian harus tetap 

mendapatkan perhatian pemerintah karena memiliki dasar yang kuat sebagai 

penopang perekonomian nasional. Sektor pertanian memiliki peranan utama 

dalam perekonomian nasional dan regional, antara lain dalam bentuk penyerapan 

tenaga kerja, penyediaan pangan dan bahan baku industri, serta sumber mata 

pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat di 

pedesaan, sehingga bersama-sama dengan sektor industri, pembangunan sektor 

pertanian menjadi motor utama pembangunan ekonomi.  

Menurut Bank Indonesia bahwa di Jawa Tengah, meskipun sumbangan 

sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2006 berada pada posisi ketiga sesudah 

sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), tetapi sektor 

pertanian menyerap 60 % tenaga kerja, jauh lebih besar dari industri yang 

menyerap 27 % angkatan kerja. Bahkan karena surplus produksi berasnya sekitar 

1,5 juta ton per tahun, Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu pilar 

penyangga pangan nasional. Sejalan dengan kondisi nasional, sumbangan sektor 

pertanian terhadap PDRB Jawa Tengah juga mengalami penurunan dari 21,07 % 

di tahun 2004 menjadi 20,75 % di tahun 2006. Selain itu pertumbuhannya selama 

tiga tahun terakhir juga mengalami perlambatan dari 5,33 % di tahun 2004 

menjadi 4,61 % di tahun 2005 dan 3,60 % di tahun 2006. Oleh karena itu menarik 
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untuk diteliti, mengapa pertumbuhan sektor pertanian semakin melemah dan 

sumbangannya pada PDRB semakin menurun. 

Pembangunan pertanian di Jawa Tengah memiliki peranan penting dan 

strategis dalam pembangunan nasional dan regional. Peranan sektor pertanian 

bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup 

besar terhadap kesempatan kerja, sumber pendapatan serta perekonomian 

regional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hasil pembangunan disektor 

pertanian dapat diukur dari nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor tersebut. 
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Gambar 1.1 
Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2007 

  

 

Pada gambar 1.1 menunjukan bahwa peningkatan PDRB terus terjadi akibat 

peningkatan output dari berbagai lapangan usaha. Salah satu lapangan usaha yang 

mengalami peningkatan berarti adalah sektor pertania, pada tahun 2007 sektor 
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pertanian memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah 20,43 persen, 

berada pada peringkat kedua setelah sektor industri pengolahan. PDRB 

menunjukan berapa besar output yang dihasilkan, dan biasanya dinyatakan dalam 

rupiah berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Tingginya PDRB suatu 

daerah dapat mengidentikkan besarnya pendapatan pada wilayah tersebut, namun 

belum tentu terjadi pemerataan pada pendapatan masyarakatnya. 

Kabinet Indonesia bersatu telah menetapkan program pembangunannya 

dengan menggunakan strategi tiga jalur (triple track strategy) yang berazas pro-

gowth, pro-joob dan pro-poor. Operasionalisasi konsep strategi tiga jalur tersebut 

dirancang melalui: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas 6.5 % per tahun 

melalui percepatan investasi dan ekspor; (2) pembenahan sektor riil untuk mampu 

menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru, dan (3) 

revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan 

kemiskinan.  

Untuk mensinergiskan pembangunan sektor pertanian, diperlukan rumusan 

strategi dan kebijakan revitalisasi pertanian dimana revitalisasi pertanian 

mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting 

sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam arti menyegarkan 

kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja 

pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.  

Revitalisasi bukan dimaksudkan membangun pertanian at all cost dengan 

cara-cara yang top-dwon sentralistik, bukan pula orientasi proyek untuk 

menggalang dana, tetapi revitalisasi adalah menggalang komitmen dan kerjasama 
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seluruh stakeholder dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat melihat 

pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang sekedar hanya menghasilkan 

komoditas untuk dikonsumsi. Pertanian mempunyai multi-fungsi yang belum 

mendapat apresiasi yang memadai dari masyarakat. Pertanian merupakan way of 

life dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat kita. Pertanian merupakan 

pemasok sandang, pangan, dan papan untuk kehidupan penduduk desa dan kota, 

juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan 

lingkungan untuk dinikmati (wisata-agro), sebagai penghasil biofarmaka dan 

penghasil energi seperti bio-diesel. Revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai 

kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara 

proporsional dan kontekstual dalam arti menyegarkan kembali vitalitas 

memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam 

pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Oleh karena itu, 

penulis mengambil judul skripsi “Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian 

Terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan Di Provinsi 

Jawa Tengah.” 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka permasalahan yang 

muncul yaitu : 

1. Adakah pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap peningkatan 

kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah ? 

2. Adakah pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi 

pendapatan di Provinsi Jawa Tengah ? 
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3. Apakah ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap 

peningkatan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah 

revitalisasi pertanian ? 

4. Apakah ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap 

distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah 

revitalisasi pertanian. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesempatan 

kerja di provinsi Jawa Tengah. 

2. Mengetahui pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi 

pendapatan di provinsi Jawa Tengah. 

3. Mengetahui ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap 

kesempatan kerja di provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi 

pertanian. 

4. Mengetahui ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap 

distribusi pendapatan di provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi 

pertanian. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh pembangunan sektor 

pertanian terhadap kesempatan kerja dan distribusi pendapatan sebelum dan 

sesudah revitalisasi pertanian di Provinsi Jawa Tengah.  

b. Manfaat Praktis 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah setempat dalam 

melaksanakan pembangunan pertanian dalam  meningkatkan pemerataan 

distribusi pendapatan dan kesempatan kerja pada sektor pertanian di Provinsi 

Jawa Tengah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pembangunan Sektor Pertanian 

Pengertian pembangunan selama tiga dekade yang lalu adalah kemampuan 

ekonomi nasional, dimana keadaan ekonomi mula-mula relatif statis selama 

jangka waktu yang lama, untuk menaikan dan mempertahankan suatu kenaikan 

GNP antara 5 sampai 7 persen atau lebih pertahun. Pengertian ini sangat bersifat 

ekonomis. 

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting 

karena sebagian anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan 

hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh 

memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah 

dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang 

hidup disektor pertanian itu. Cara itu bisa ditempuh dengan cara meningkatkan 

produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka dan atau menaikan 

harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan. Tentu saja 

tidak semua kenaikan output akan menguntungkan sebagian besar penduduk 

pedesaan yang bergerak dibidang pertanian itu. Lahirnya sistem mekanisme, 

perkebunan-perkebunan besar, dan lain-lain bisa saja hanya akan menguntungkan 

petani-petani kaya saja. Dengan kata lain, kenaikan output pertanian bukanlah 
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merupakan syarat yang cukup untuk mencapai kenaikan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan, namun ia merupakan syarat yang penting. 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP  tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau 

tidak. Padat pula diartikan sebagai proses multidimensional menuju ke arah yang 

lebih baik namun dilihat dari segi pendapatan dan output, atau lebih menitik 

beratkan pada aspek kuantitas saja. 

Namun demikian umumnya para ekonom memberikan istilah sama pada 

kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembagunan 

ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Dalam penggunaan yang lebih 

umum,istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan 

perkembangan ekonomi di negara-negara maju,sedangkan istilah pembangunan 

ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara sedang 

berkembang (Lincoln Arsyad, 2004 : 13). 

Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang 

jika pendapatan perkapita menunjukan kecenderungan jangka panjang yang 

menaik. Namun tidak berarti pendapatan perkapita akan menunjukan kenaikan 

terus-mererus. Adanya resesi ekonomi, penurunan impor, kekacauan politik, dapat 

mengakibatkan perekonomian mengalami penurunan tingkat kegiatan 

ekonominya. Jika kegiatan dimikian hanya bersifat sementara dan kegiatan 

ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat 

tersebut dapat dikatakan mengalami pembangunan ekonomi.  
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Pertumbuhan pada sektor pertanian sangat terkait dengan teori 

pertumbuhan The Law of Diminishing Return dari David Ricardo. Dimana 

terdapat hukum hasil yang semakin berkurang. Pertumbuhan pada sektor 

pertanian juga terbatas pada aspek kuantitas atau pendapatan dan output saja. Di 

dalam sektor pertanian ternyata berlaku fluktuasi produksi akibat penggunaan 

faktor produksi yang digunakan. Dalam kenyataannya terdapat hukum hasil yang 

semakin berkurang ”the law of diminishing return”. Berkenaan dengan hukum ini 

David Ricardo menyatakan bahwa apabila input variabel ditambahkan 

penggunaannya sedangkan input lain tetap maka tambahan output yang dihasilkan 

dari setiap tambahan 1 unit input yang ditambahkan tadi mula-mula naik tetapi 

kemudian akan menurun apabila input variabel tersebut terus ditambah. Input 

tetap adalah tanah dimana dikatakan input tetap karena tanah bersifat tetap 

berapapun variabel yang digunakan. dan input variabel adalah tenaga kerja dan 

modal (produk marjinal) dari tenaga kerja dan kapital akan menurun dengan 

semakin banyaknya kedua input variabel ini digunakan pada sebidang tanah 

(Lincolin Arsyad. 2004 : 58-61). 

2.1.1.1. Tahap - Tahap Pembangunan Pertanian 

Ada 3 tahap perkembangan pembangunan pertanian, antara lain yaitu : 

1. Pertanian tradisional. 

Dalam pertanian tradisional, produksi dan konsumsi sama banyaknya dan 

hanya satu atau dua tanaman saja (biasanya jagung atau padi) yang merupakan 

sumber pokok bahan makanan. Produksi dan produktivitasnya rendah karena 

hanya menggunakan peralatan sangat sederhana (teknologi yang dipakai 
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rendah). Penanaman atau penggunaan modal hanya sedikit saja, sedangkan 

tanah dan tenaga kerja manusia merupakan faktor produksi yang dominan. 

Pada tahap ini hukum penurunan hasil (law of diminishing return) berlaku 

karena terlampau banyak tenaga kerja yang pindah bekerja di lahan pertanian 

yang sempit. Kegagalan panen karena hujan (banjir), atau kurang suburnya 

tanah, atau karena tindakan-tindakan pemerasan oleh para rentenir, merupakan 

hal yang sangat ditrakuti oleh para petani. Tenaga kerja banyak yang 

menganggur sepanjang tahun, walaupun para pekerja tersebut mungkin bekerja 

penuh pada musim tanam dan musim panen. Para petani biasanya hanya 

menggarap tanah hanya sebanyak yang bisa digarap oleh keluarganya saja, 

tanpa memerlukan tenaga kerja bayaran, walaupun ada sekali. Keadaan 

lingkungan sangat statis. Teknologi sangat terbatas dan sederhana, sistem 

kelembagaan sosial kaku, pasar-pasar terpencar jauh, serta jaringan komunikasi 

antara daerah pedesaaan dan perkotaan yang kurang memadai cenderung akan 

menghambat perkembangan produksi. Dalam keadaan demikian, kekuatan 

motivasi utama dalam kehidupan para petani ini barangkali bukanlah 

meningkatkan penghasilan, tetapi berusaha untuk bisa mempertahankan 

kehidupan keluarganya. 

2. Tahap pertanian tradisional menuju pertanian modern. 

Tahap kedua adalah tahap penganekaragaman produk pertanian sudah 

mulai terjadi dimana produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor 

komersil, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah. Mungkin 

merupakan suatu tindakan yang tidak realistis jika menstransformasi secara 
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cepat suatu sistem pertanian tradisional kedalam sistem pertanian yang modern 

(komersial). Upaya untuk mengenalkan tanaman perdagangan dalam pertanian 

tradisional seringkali gagal dalam membantu petani untuk meningkatkan 

tingkat kehidupannya. Menggantungkan diri pada tanaman perdagangan bagi 

para petani kecil lebih mengundang resiko daripada pertanian subsistem murni 

karena risiko fluktuasi harga menambah keadaan menjadi lebih tidak menentu. 

3. Pertanian modern. 

Tahap yang ketiga adalah tahap yang menggambarkan pertanian modern 

yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh pemakaian modal 

dan teknologi yang tinggi pula. Pada tahap ini produksi pertanian seluruhnya 

ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersil. 

Pertanian modern (spesialisasi) bisa berbeda-beda dalam ukuran dan 

fungsinya. Mulai dari jenis pertanian buah-buahan dan sayur-sayuran yang 

ditanam secara intensif, sampai pada pertanian gandum dan jagung yang sangat 

besar seperti di Amerika Utara. Hampir semua menggunakan peralatan 

mekanis yang sangat hemat tenaga kerja, mulai dari jenis traktor yang paling 

besar dan mesin-mesin panen yang modern, sampai pada teknik-teknik 

penyemprotan udara yang memungkinkan satu keluarga bisa mengolah dan 

menanami beribu-ribu hektar tanah pertanian. 

2.1.1.2. Syarat - Syarat Pembangunan Pertanian 

Menurut A T. Mosher dalam Lincolin Arsyad (1999:333) menganalisis 

syarat-syarat pembangunan pertanian jika pertanian ingin dikembangkan dengan 
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baik. Mosher mengelompokan syarat-syarat pembangunan tersebut menjadi dua 

yaitu syarat-syarat mutlak dan syarat-syarat pelancar. 

Syarat-syarat mutlak adalah : 

1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. 

Pembangunan pertanian akan meningkatkan produksi hasil-hasil usaha 

tani. Hasil-hasil ini tentunya akan dipasarkan dan dijual dengan harga yang 

cukup tinggi untuk menutupi biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan para 

petani sewaktu memproduksinya. Di dalam memasarkan produk hasil-hasil 

pertanian ini diperlukan adanya permintaan (demand) akan hasil-hasil 

pertanian tersebut, sistem pemasaran, dan kepercayaan para petani pada sistem 

pemasaran tersebut. 

2. Teknologi yang senatiasa berkembang. 

Teknologi pertanian berarti cara-cara bertani. Di dalamnya termasuk cara-

cara bagaimana para petani menyebarkan benih, memelihara tanaman dan 

memungut hasil serta memelihara sumber-sumber tenaga. Juga termasuk 

berbagai kombinasi jenis usaha oleh para petani agar dapat menggunakan 

tenaga dan tanah mereka sebaik mungkin. 

3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. 

Sebagian besar metode baru yang dapat meningkatkan produksi pertanian 

memerlukan penggunaan bahan-bahan dan alat-alat produksi yang khusus oleh 

para petani. Diantaranya termasuk bibit, pupuk, obat-obatan pemberantasan 

hama, makanan dan obat ternak. Pembangunan pertanian memerlukan kesemua 
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faktor di atas tersedianya di berbagai tempat dalam jumlah yang cukup banyak 

untuk memenuhi keperluan tiap petani yang mungkin akan menggunakannya.  

4. Adanya perangsang produksi bagi petani. 

Para petani sebagai orang yang menginginkan kehidupan yang layak bagi 

dirinya dan keluarganya, tentu ia harus berusaha untuk mencapai tujuan-

tujuannya tersebut dengan usaha taninya. Faktor utama yang merangsang 

petani lebih bergairah untuk meningkatkan produksinya adalah perangsang 

yang bersifat ekonomis. Faktor perangsang tersebut adalah harga hasil produksi 

pertanian yang menguntungkan, pembagian hasil yang wajar, dan tersedianya 

barang-barang dan jasa yang ingin di beli oleh para petani untuk keluarganya. 

5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu. 

Syarat mutlak kelima adalah pengangkutan. Tanpa pengangkutan yang 

efisien dan murah, keempat syarat mutlak lainnya tidak dapat berjalan dengan 

efektif, karena produksi pertanian harus tersebar luas. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu jaringan pengangkutan yang bercabang luas untuk 

membawa bahan-bahan perlengkapan produksi ketiap usaha tani, dan 

membawa hasil usaha tani ke konsumen di kota-kota besar dan kecil. 

Yang termasuk syarat-syarat atau sarana pelancar adalah : 

1. Pendidikan Pembangunan 

Pendidikan pembangunan di sini dititikberatkan pada pendidikan 

nonformal yaitu berupa kursus-kursus, latihan-latihan, penyuluhan-

penyuluhan dan sebagainya. Pendidikan pembangunan ini bertujuan untuk 

meningkatkan produktivitas petani. 
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2. Kredit Produksi 

Untuk meningkatkan produksi, para petani harus lebih banyak 

mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul, obat-obatan pemberantasan 

hama, pupuk, dan alat-alat lainnya. Pengeluaran-pengeluaran seperti itu harus 

dibiayai dari tabungan atau dengan meminjam untuk jangka waktu antara saat 

bahan-bahan produksi, dan peralatan itu dibeli dan saat hasil panen dapat 

dijual. Oleh karena itu lembaga-lembaga perkreditan yang memberikan kredit 

produksi kepada para petani merupakan suatu faktor pelancar yang penting 

bagi pembangunan pertanian. 

3. Kegiatan gotong royong petani. 

Kegiatan gotong royong petani biasanya dilakukan secara informal. Para 

petani bekerjasama dalam menanami tanaman mereka atau dalam memanen 

hasil panen. 

4. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian. 

Sebagian besar usaha-usaha pembangunan pertanian ditujukan untuk 

menaikan hasil panen tiap tahun dari tanah yang telah menjadi usaha tani. 

Ada dua cara tambahan untuk mempercepat pembangunan pertanian yaitu : 

Pertama, yaitu memperbaiki mutu tanah yang telah menjadi usaha tani, 

misalnya dengan pupuk, irigasi, dan pengaturan pola tanah. Kedua, 

mengusahakan tanah baru, misalnya pembukaan petak-petak sawah baru 

(ekstensifikasi). 
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5. Perencanaan Nasional Pembangunan Pertanian. 

Perencanaan pertanian adalah proses memutuskan apa yang hendak 

dilakukan pemerintah mengenai tiap kebijaksanaan dan kegiatan yang 

mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu. 

2.1.1.3. Faktor – Faktor Produksi Dalam Usaha Tani 

A T Mosher dalam Lincolin Arsyad (2004), mendefinisikan usaha tani 

sebagai suatu tempat atau bagian dari permukaan bumi dimana seorang petani 

atau keluarga tani atau Badan tertentu lainnya bercocok tanam atau memelihara 

ternak. Usaha tani adalah setiap pengorganisasian yang dari sumber-sumber 

alam, tenaga kerja dan modal yang ditujukan untuk meningkatkan produksi dan 

pendapatan dibidang pertanian.  

Apabila ditinjau dari sudut pandang pembangunan pertanian, hal yang 

terpenting dari usaha tani adalah bahwa usaha tani harus senantiasa berubah dari 

waktu ke waktu baik dari segi ukuran maupun susunannya, pelaksanaan usaha 

tani hendaknya berkembang lebih efisien. Usaha tani sudah tidak lagi 

dilaksanakan secara primitif, namun harus lebih modern dan produktif demi 

tercipta peningkatkan sektor pertanian. 

Yang dimaksud dengan faktor produksi adalah semua pengorbanan yang 

diberikan kepada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dengan baik 

dan menghasilkan dengan baik (Soekartawi, 2003).  

Menurut Nicholsonj dalam Yulianik (2006) menjelaskan bahwa faktor-

faktor produksi dikenal dengan istilah input dan hasil produksi sering 
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dinamakan output. Hubungan antara masukan dan keluaran diformulasikan 

dengan fungsi produksi berikut : 

Q = f (K,L,M.......) 

Dimana Q mewakili keluaran selama periode tertentu, K mewakili 

penggunaan mesin (yaitu modal) selama periode tertentu, L mewakili jam 

masukan tenaga kerja, M mewakili bahan mentah yang dipergunakan, dan 

notasi ini menunjukkan kemungkinan variabel variabel lain 

mempengaruhi proses produksi. 

Faktor produksi lahan, bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja dan aspek 

manajemen adalah faktor produksi yang terpenting diantara faktor produksi yang 

lain (Soekartawi, 2003). 

 

2.1.2. Distribusi Pendapatan 

Pendekatan sederhana dalam melihat masalah distribusi pendapatan adalah 

dengan menggunakan kerangka kemiskinan produksi yang dikembangkan oleh 

Lewis pada tahun 1954 (Todaro, 2000) 

Bagi negara dengan tingkat pendapatan per kapita rendah, semakin tidak 

merata distribusi pendapatannya, semakin besar pengaruh prefensi konsumsi 

golongan kaya terhadap pola produksi dan permintaan aggregat. Walaupun 

golongan kaya hanya merupakan kelompok kecil dalam masyarakat, namun 

dengan kekuatan daya belinya mereka mampu mempengaruhi pola produksi 

sehingga mengarah kebarang mewah. Jika distribusi pendapatan lebih merata 
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pola permintaan akan lebih mendorong produksi kearah kebutuhan pokok yang 

selanjutnya dapat menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi (2) dua 

ukuran, baik untuk tujuan analisis maupun untuk pengumpulan data kuantitatif 

(Todaro, 2000:16) yaitu: 

a. Distribusi pendapatan fungsional atau distribusi balas jasa. 

Konsep ini menjelaskan pembagian pendapatan yang diterima oleh 

masing-masing faktor produksi, misalnya antara pendapatan yang diterima 

oleh pekerja, pemilik modal dan kekayaan. Dengan demikian akan dapat 

diketahui besarnya pendapatan yang diperoleh karena bekerja (upah atau 

gaji) dan pendapatan atas sewa rumah, bunga dan deviden. 

b. Distribusi pendapatan perorangan. 

Pendekatan ini dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu distribusi 

pendapatan mutlak dan distribusi pendapatan relatif. Konsep pertama 

berkaitan dengan proporsi jumlah penduduk yang pendapatannya dapat 

mencapai tingkat tertentu atau lebih kecil dari itu. Konsep kedua 

menunjukan perbandingan pendapatan yang diterima oleh berbagai 

kelompok pendapatan. 

Para ekonomi dan ahli statistik mengukur besarnya distribusi pendapatan ini 

dengan menyusun semua individu menurut pendapatannya yang semakin 

meninggi dan kemudian membagi semua individu tersebut  kedalam kelompok-

kelompok yang berbeda. Metode yang umum adalah membagi jumlah penduduk 

desil sesuai dengan tingkat pendapatan yang semakin meninggi dan kemudian 
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menentukan proporsi dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-

masing kelompok tersebut. 

2.1.2.1. Indikator Pengukuran Distribusi Pendapatan 

1. Distribusi pendapatan antar sektor 

Kontribusi pendapatan antar sektor dapat dihitung melalui membagi 

nilai share yaitu melalui data yang diperoleh dari menghitung nilai pangsa 

pasar (share) dari masing-masing sektor, kedua menghitung nilai 

produktivitasnya tenaga kerja (labour productivity) dari masing-masing sektor 

dengan cara membagi PDRB per sektor dengan jumlah tenaga kerja sektor 

tersebut. 

Menurut Todaro (2000), Salah satu diantara sekian banyak konsep dasar 

ekonomi tersebut adalah prinsip produktivitas marjinal yang semakin menurun 

(diminishing marginal productivity). Menurut prinsip ini, jika terjadi 

peningkatan jumlah salah satu faktor variabel (faktor produksi yang jumlahnya 

ketersediaan dan pemakaiannya bisa berubah-ubah, misalnya faktor tenaga 

kerja), sedangkan kuantitas faktor lainnya tidak berubah (contohnya, faktor-

faktor modal, tanah, dan bahan baku), maka setelah melewati suatu titik 

tertentu, tambahan marginal produk (output) yang bersumber dari penambahan 

faktor variabel tersebut akan menurun. Untuk mendapatkan tingkat 

produktivitas tenaga kerja tiap-tiap sektor digunakan rumus : 

 

Dimana : 

Pi = Produktivitas tenaga kerja sektor i; 
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Qi = Output i 

Li = Jumlah tenaga kerja sektor i. 

2. Koefisien Gini 

Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi 

pendapatan dalam suatu negara bisa diperoleh dengan menghitung luas daerah 

antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz 

dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat 

kurva Lorenz tersebut. Koefisien Gini diambil dari nama ahli statistik Itali yang 

bernama C. Gini yang menemukan rumusan tersebut pada tahun 1912. 

D

CB 

Kurva Lorenz 

Garis Kemerataan Sempurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  
Koefisien Gini 

 

Secara matematis rumus koefisien Gini dapat disajikan sebagai berikut : 

 

Atau 
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Keterangan : 

KG = Angka Koefisien Gini 

Xi  = Jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i 

Fi  = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i 

Yi  = Jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i 

3. Distribusi Pendapatan Perorangan 

Ukuran distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang paling 

umum digunakan oleh para ekonom. Ukuran sederhana ini menunjukan 

hubungan antara individu-individu dengan pendapatan total yang mereka 

terima. Bagaimana caranya pendapatan itu diperoleh tidak diperhatikan, 

distribusi pendapatan perorangan dapat dianalisis dengna menggunakan kurva 

lorenz, dimana kurva lorenz menunjukan kuantitatif antara presentase 

penduduk dan presentase pendapatan yang mereka terima selama 1 tahun. 

 

Kurva 
Lorenz 

Garis Kemerataan Sempurna 

% Penduduk 

% Pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 
Derajat Kemerataan/Ketidakmerataan menurut Kurva Lorenz 
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Berdasarkan gambar 2.2, semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis 

diagonal kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang 

ditujukan.keadaan yang paling ekstrim dan ketidakmerataan sempurna, 

misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, 

akan ditunjukan oleh berimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu 

horisontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan (Arsyad, 

1999:229). 

2.1.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan 

Menurut Irma Adelman dan Cyntia Taft Mornis dalam Lincolin Arsyad 

(2004:226),  faktor penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan antara lain : 

1. Pembangunan sektor pertanian yang kurang merata. Dimana peranan sektor 

pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian 

anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada 

sektor tersebut. Seperti halnya di Indonesia yang merupakan negara agraris 

banyak daerah yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. 

Pembangunan sektor pertanian yang tidak merata mengakibatkan semakin 

sedikitnya masyarakat yang terserap dalam sektor tersebut. 

2. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya 

pendapatan perkapita. 

3. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara 

proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. 

4. Ketidak merataan pembangunan antar daerah. 
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5. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital 

intensive), sehingga presentase pendapatan modal dan harta tambahan besar 

dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga 

pengangguran bertambah. 

6. Rendahnya mobilitas sosial. 

7. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan 

kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha 

golongan kapitalis. 

8. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi NSB dalam perdagangan 

dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan 

negara-negara terhadap barang-barang ekspor NSB. 

9. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri 

rumah tangga, dan lain-lain. 

10. Pendapatan perkapita masyarakat. 

2.1.3. Kesempatan Kerja 

Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau 

kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi 

(produksi). Dengan demikian pengertian kesempatan mencakup lapangan 

pekerjaan yang masih lowong.  

Arfida dalam I Made Wirartha (1998), secara agregat jumlah orang yang 

bekerja yang dimuat dalam publikasi Badan Pusat Statistik, sering digunakan 

sebagai petunjuk tentang luasnya kesempatan kerja. Dalam pengkajian 
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ketenagakerjaan, kesempatan kerja sering dijadikan acuan sebagai permintaan 

tenaga kerja. 

Bellante dan Jackson dalam I Made Wirartha (1998), kesempatan kerja atau 

permintaan tenaga kerja merupakan banyaknya orang yang bekerja pada berbagai 

sektor perekonomian, baik sektor pertanian, industri maupun jasa. Permintaan 

tenaga kerja merupakan permintaan turunan (derived demand), artinya permintaan 

tenaga kerja oleh suatu perusahaan tergantung pada permintaan konsumen 

terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.  

Fungsi permintaan tenaga kerja berdasarkan teori neoklasik, dimana pada 

ekonomi pasar diasumsikan bahwa seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi 

harga (price taker). Pada kondisi ini untuk memaksimumkan keuntungan, 

pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah pekerja yang dapat digunakan. 

Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada Simanjuntak (2001): 

1. Perkiraan tambahan hasil (output) yang diperoleh sehubungan dengan 

penambahan seorang pekerja. Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan 

hasil marjinal atau Marginal Physical Product dari pekerja (MPPL). 

2. Perhitungan jumlah penerimaan yang diperoleh dengan tambahan hasil 

tersebut. Jumlah penerimaan ini dinamakan penerimaan marjinal atau 

Marginal Revenue (MR). Maka, MR sama dengan nilai dari MPPL, yaitu 

MPPL dikali dengan harga produk (P) per unit, sehingga MR = VMPPL = 

MPPL . P, dimana VMPPL adalah Value Marginal Physical Product of 

Labor. 

 



25 

 

3. Pengusaha akan membandingkan MR dengan biaya mempekerjakan 

tambahan seorang pekerja. Jumlah biaya yang diperlukan untuk 

mempekerjakan tambahan seorang karyawan adalah upah (W). Jika MR > W, 

maka mempekerjakan seorang pekerja akan menambah keuntungan, karena 

pengusaha akan terus menambah jumlah pekerja selama MR>W.  

Menurut Dornbusch dan Fisher dalam I Made Wirartha (1998), perusahaan 

akan menggunakan tenaga kerja tambahan selama produk marjinal tenaga kerja 

(Marginal Product of Labor atau MPL) melebihi biaya tenaga kerja tambahan. 

Biaya tenaga kerja tambahan ditentukan oleh tingkat upah riil. Upah riil mengukur 

jumlah output riil yang harus dibayar perusahaan kepada setiap pekerja. Jika 

dengan mengupah seorang tenaga kerja lagi akan menghasilkan output sebesar 

MPL dan biaya perusahaan atas upah riil, maka perusahaan akan mengupah 

tenaga kerja tambahan selama MPL melebihi upah riil Skedul dengan kemiringan 

yang menurun pada Gambar 2 merupakan skedul permintaan tenaga kerja, yang 

merupakan skedul MPL, perusahaan akan mengupah tenaga kerja hingga titik 

dimana MPL sama dengan upah riil. Skedul MPL memperlihatkan kontribusi 

kesempatan kerja tambahan terhadap output. 
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Kerja 
(MPL) 

Kesempatan Kerja 
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Gambar 2.2 
 Pilihan Kesempatan Kerja 

 

Gambar 2.2 memperlihatkan jika perusahaan menggunakan tenaga kerja L1, 

dan upah riil adalah (W/P)0, dimana W adalah upah nominal dan P adalah harga 

output. Pada tingkat kesempatan kerja L1, perusahaan menggunakan banyak 

tenaga kerja karena upah riil melebihi MPL pada tingkat kesempatan kerja 

tersebut. Jika perusahaan harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang 

digunakannya, maka penurunan kesempatan kerja ini akan mengurangi output 

sebesar MPL, sehingga akan mengurangi penerimaan perusahaan tersebut. Pada 

sisi lain pengurangan tenaga kerja akan menurunkan biaya upah tenaga kerja. 

Pada tingkat upah riil (W/P)0, penurunan kesempatan kerja perunit akan 

menurunkan biaya upah nominal. Maka keuntungan bersih dari penurunan 

kesempatan kerja sama dengan kelebihan vertikal dari upah riil terhadap MPL. 

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pada tingkat kesempatan kerja L1, 
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kelebihan upah riil tersebut cukup besar, sehingga perusahaan harus mengurangi 

jumlah kesempatan kerja hingga mencapai L0. Pada titik tersebut biaya tenaga 

kerja tambahan mengimbangi keuntungan dalam bentuk kenaikan output.  

Pada tingkat kesempatan kerja L2, kontribusi kesempatan kerja terhadap 

output MPL2 melebihi biaya upah riil tambahan, maka sangat bermanfaat jika 

kesempatan kerja ditambah. Pada upah riil (W/P)0, keuntungan perusahaan akan 

maksimum jika kesempatan kerjanya adalah L0. Posisi kesempatan kerja yang 

optimal dari perusahaan tersebut diwujudkan jika MPL (L) sama dengan upah riil: 

 
 
 

 
2.1.3.1. Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja menurut 

Todaro (2000) antara lain yaitu : 

1. Pembangunan sektor pertanian yang tidak merata. 

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting 

karena sebagian anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan 

hidupnya pada sektor tersebut. Seperti halnya di Indonesia yang merupakan 

Negara agraris banyak daerah yang menggantungkan hidupnya pada sektor 

pertanian. Pembangunan sektor pertanian yang tidak merata mengakibatkan 

semakin sedikitnya masyarakat yang terserap dalam sektor tersebut. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai neto dari 

barang dan jasa (nilai produksi dikurang biaya antara) yang dihasilkan oleh 
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seluruh sektor ekonomi yang melakukan kegiatan produksi dalam batas 

wilayah suatu provinsi. Dalam pengertian sektoral, PDRB merupakan 

penjumlahan dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh sektor ekonomi, 

yang dalam penggolongan besarnya terdiri dari : sektor pertanian, sektor 

pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, 

dan air minum, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan 

restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan 

jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. 

PDRB juga dapat dihitung dari penggunaan komponen faktor-faktor 

produksi yang digunakan dalam memproduksi suatu barang/jasa. Oleh sebab 

itu komponen PDRB terdiri dari : upah dan gaji, surplus usaha (bunga, sewa 

dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung. 

3. Investasi (Penanaman Modal). 

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan 

penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang 

modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. 

Yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau 

Penanaman modal) meliputi pengeluaran/perbelanjaan yang berikut : 

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan 

produksi lainnya. 

2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, 

Bangunan pabrik dan Bangunan-bangunan lainnya. 
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3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan 

barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan 

pendapatan nasional.   

4. Jumlah Angkatan Kerja. 

Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu 

perekonomian pada suatu waktu tertentu, atau penduduk usia 15 tahun ke atas 

yang mempunyai pekerjaan, baik yang sedang bekerja dan sementara tidak 

bekerja, termasuk yang sedang mencari kerja/pekerjaan dan sebagainya. 

Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu (i) 

jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun, dan (ii) jumlah penduduk 

yang berusia lebih dari 15 tahun dan tidak ingin bekerja (contohnya adalah 

pelajar, mahasiswa, ibu rumahtangga, dan penganggur sukarela lain). 

Jumlah penduduk dalam golongan (i) dinamakan penduduk usia kerja, 

sedangkan penduduk dalam golongan (ii) dinamakan bukan angkatan kerja. 

Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung 

dengan mengurangi jumlah penduduk dalam (i) dari jumlah penduduk dalam 

golongan (ii). Perbandingan diantara angkatan kerja dengan penduduk usia 

kerja (dan dinyatakan dalam persen) dinamakan tingkat partisipasi angkatan 

kerja. 

5. Upah 

Sebagaimana halnya dengan harga barang-barang dan jasa-jasa, harga 

tenaga kerja atau yang lebih dikenal dengan upah , tinggi rendahnya ditentukan 

oleh permintaan pasar dan penawaran pasar akan tenaga kerja. Dipandang dari 
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sumber daya manusia secara keseluruhan , tingkat upah atau wage rate 

ditentukan oleh kurva permintaan akan tenaga kerja agregatif dan kurva 

penawaran akan tenaga  kerja agregatif. Di mana kurva permintaan akan tenaga 

kerja agregatif adalah kurva yang menggambarkan jumlah-jumlah tenaga kerja 

per satuan waktu yang diminta oleh masyarakat pada berbagai kemungkinan 

tingkat upah nyata. 

 Tingkat upah nyata atau upah riil (real wage rate) adalah tingkat upah 

yang dinyatakan dengan tingkat harga konstan, sedangkan tingkat upah 

nominal adalah tingkat upah berdasarkan harga pasar pada saat upah diterima.  

Hubungan antara tingkat upah riil dengan tingkat upah nominal menurut 

BPS dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut : 

 

 

Dimana : 

W  = Tingkat upah nyata 

H  = Tingkat harga  

w  = Tingkat upah nominal 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menganalisis mengenai pengaruh 

pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan dan kesempatan 

kerja, antara lain : 

1. M. Yamin (2005), menganalisis pengaruh pembangunan sektor pertanian 

terhadap distribusi pendapatan dan peningkatan lapangan kerja di Provinsi 
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Sumatera Selatan dengan menggunakan alat analisis regresi. Dalam 

penelitiannya M. Yamin memperoleh hasil bahwa distribusi pendapatan 

masyarakat Provinsi Sumatera Selatan relatif baik dengan indeks gini yang 

jauh lebih rendah dari satu, kemudian pengaruh PDRB masing-masing 

subsektor dalam sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan masyarakat 

tidak berpengaruh nyata. PDRB subsektor pertanian memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kesempatan kerja pada sektor pertanian di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

2. Setyanu K. Dermoredjo dan Khaerina Nukman (2000), menganalisis penentuan 

indikator utama pembangunan pertanian di Indonesia : pendekatan analisis 

komponen utama. Diperoleh hasil bahwa sasaran pembangunan pertanian 

bukanlah  untuk meningkatkan pendapatan petani, tetapi untuk meningkatkan 

produktivitas usahatani melalui peningkatan penggunaan sarana produksi. 

indikator utama pembangunan pertanian di tingkat  makro (nasional)  dan 

mikro (petani)  sebanyak 8 indikator yaitu : (1) pertumbuhan luas lahan irigasi 

(%/tahun); (2) rasio tenaga kerja desa/kota di sektor pertanian; (3) rasio tenaga 

kerja   15 desa/kota di sektor non pertanian; (4) pertumbuhan Indeks Ketahanan 

Pangan (energi  dan protein); (5) pertumbuhan  PDRB sektor pertanian 

(%/tahun); (6) pangsa PDRB sektor pertanian (%/tahuin); (7) penggunaan 

sarana produksi  (bibit, pupuk dan pestisida) dan (8) produktivitas usahatani. 

3. Amar K. Zakari (2005), menganalisis kerangka kesempatan kerja di sektor 

pertanian dan pengaruhnya terhadap pendapatan rumah tangga pedesaan 

dengan menganalisis data secara explanatory yang disajikan dalam bentuk 
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tabel silang dari aspek ekonomi usaha tani, untuk mengukur tingkat pendapatan 

usaha tani digunkan rumus X = Y – Z dimana X = tingkat pendapatan, Y= 

penerimaan kotor (nilai penjualan usaha tani) dan Z = total biaya yang 

dikeluarkan dalam proses produksi pada skala luasan tertentu. 

2.3. Kerangka Berfikir 

Pembangunan nasional merupakan proses multi dimensional yang 

menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial 

ekonomi, sikap masyarakat, dan Lembaga-lembaga nasional dan akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan (inequality) dan 

pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2000). 

 Melihat dari keadaan dan ciri Negara Indonesia yang agraris maka, 

pembangunan sektor pertanian tidak boleh dikesampingkan bahkan harus 

diutamakan. Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional 

melalui pembentukan PDB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku 

industri, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. 

Melalui strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan keunggulan yang 

dimiliki Indonesia, revitalisasi pertanian menjadi salah satu strategi utama 

pembangunan nasional.   

Melalui pembangunan sektor pertanian diharapkan adanya peningkatan 

kesempatan kerja  dan peningkatan pemerataan distribusi pendapatan. 

Bertolak dari teori yang mendasari penelitian ini maka dapat disusun suatu 

model dalam penelitian ini, yaitu: 
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Pembangunan Nasional 
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Gambar 2.3 
Kerangka Berfikir 
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2.4. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2002: 64).  

Berawal dari identifikasi permasalahan serta mengacu pada kerangka 

berfikir yang telah diuraikan, maka diperoleh hipotesis penelitian yang diajukan 

sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesempatan 

kerja di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi pertanian. 

2. a. Ada pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesempatan kerja di 

Provinsi Jawa Tengah. 

b. Ada pengaruh revitalisasi pertanian terhadap kesempatan kerja di Provinsi 

Jawa Tengah. 

3. Ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi 

pendapatan di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi 

pertanian. 

4. a.  Ada pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi 

pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. 

b. Adap pengaruh revitalisasi pertanian terhadap distribusi pendapatan di 

Provinsi Jawa Tengah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 1998:136). Adapun metode dalam 

penelitian ini mencakup tentang jenis penelitian, variabel penelitian, definisi 

operasional, variabel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang 

diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh 

signifikasi perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antara variabel yang 

diteliti (Azwar, 2000). 

3.2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang tidak langsung 

diperoleh dari tempat penelitian, melainkan data yang diambil dari pihak lain atau 

yang sudah diperoleh dari pihak kedua. Untuk mendukung penelitian digunakan 

data sekunder yang bersumber dari data yang diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat 

Statisitk) yang meliputi: 

1. SUSENAS 1993 - 2007 

2. Jawa Tengah Dalam Angka 1993 – 2007 

3. PDRB Jawa Tengah Tahun 1993 – 2007 
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3.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pembangunan Sektor Pertanian 

Pembangunan sektor pertanian merupakan suatu bentuk usaha-usaha  

ataupun suatu proses menuju kearah yang lebih baik di dalam sektor pertanian 

dimana untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa atau masyarakat. 

b. Distribusi Pendapatan 

Distribusi pendapatan merupakan suatu cerminan merata atau timpangnya 

pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. 

c. Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja merupakan suatu jumlah atau peluang yang diterima 

oleh suatu masyarakat akibat adanya pembangunan dalam sektor tertentu. 

3.4. Definisi Operasional 

Definisi operasional digunakan untuk menghindari segala bentuk perbedaan 

penafsiran mengenai judul skripsi oleh pembaca atau pemakai. Oleh karena itu 

penulis memberikan batasan atau penegasan istilah mengenai judul tersebut 

sebagai berikut: 

a. Pembangunan sektor pertanian (X), sebagai variabel bebas (Independend 

Variabel). Dalam penelitian pembangunan sektor pertanian diukur dengan 

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB) pertanian 

berdasarkan harga berlaku yang dihitung dalam satuan rupiah (Jutaan Rp). 
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b. Distribusi Pendapatan (Y), sebagai variabel terikat (Dependend Variabel). 

Dalam penelitian ini yaitu distribusi pendapatan yang dihitung dengan 

menggunakan indeks gini dengan satuan Indeks. 

c. Kesempatan Kerja (Y), sebagai variabel terikat (Dependend Variabel). Dalam 

penelitian ini yaitu kesempatan kerja yang dihitung dengan menggunakan 

satuan jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian (Orang). 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah Metode Dokumentasi. 

Menurut Arikunto (1998 :131) metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk 

memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan 

penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik berupa angka 

maupun keterangan  (tulisan atau papan, tempat dan orang).  

3.6. Analisis Data 

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif, alat yang digunakan untuk manganalisis pengaruh pembangunan 

sektor pertanian terhadap peningkatan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan 

di Jawa Tengah adalah dengan menggunakan regresi sederhana. 

Adapun model yang digunakan untuk mengukur pengaruh pembangunan 

sektor pertanian terhadap peningkatan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan 

di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 
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1. Model persamaan yang digunakan untuk menghitung pengaruh pembangunan 

sektor pertanian terhadap  peningkatan kesempatan kerja adalah dengan 

persamaan model sebagai berikut : 

 

Dimana : 

KK = Kesempatan Kerja (orang) 

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian (Jutaan Rupiah) 

α = Intersep 

β = Koefisien regresi 

e = Kesalahan penggangu 

D = Dummy (Revitalisasi pertanian tahun 2003) 

2. Model persamaan yang digunakan untuk menghitung pengaruh pembangunan 

sektor pertanian terhadap tingkat distribusi pendapatan adalah dengan 

menggunakan nilai Gini Ratio sebagai berikut : 

 

 

GN = Gini Ratio 

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian (Jutaan Rupiah) 

α = Intersep 

e = Kesalahan penggangu 

β = Koefisien regresi 

D = Dummy (Revitalisasi pertanian tahun 2003) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Provinsi Jawa Tengah 

4.1.1. Letak Geografis 

Wilayah dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah 

merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di bagian 

tengah Pulau Jawa dengan batas-batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebelah Barat  ; Provinsi Jawa Barat

Sebelah Timur  : Jawa Timur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Google 

Gambar 4.1  

Peta Provinsi Jawa Tengah 
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Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah mencapai 32.548 km² atau sekitar 

25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau 

Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta 

Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. 

4.1.2. Perekonomian 

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, dimana mata 

pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. 

hutanKawasan  meliputi 20 % wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan 

selatan. Daerah Blora-Grobogan merupakan penghasil kayu jati. Jawa Tengah 

juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-

Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus dikenal 

sebagai pusat industri rokok, Cilacap terdapat industri semen. 

Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora (perbatasan Jawa Timur dan Jawa 

Tengah) terdapat cadangan minyak bumi yang cukup melimpah, dan kawasan ini 

sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak. 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pembangunan sektor 

pertanian dimana menggunakan Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB) 

pertanian berdasarkan harga berlaku tahun 1993-2007 yang dihitung dalam satuan 

rupiah (Jutaan Rp), distribusi pendapatan  tahun 1993-2007 yaitu distribusi 

pendapatan yang dihitung dengan menggunakan satuan Indeks, dan kesempatan 

kerja tahun 1993-2007 yaitu kesempatan kerja yang dihitung dengan 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Nusakambangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Nusakambangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Karimun_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok
http://id.wikipedia.org/wiki/Semen
http://id.wikipedia.org/wiki/Blok_Cepu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blora
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
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memnggunakan satuan jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian (Orang). 

Adapun data yang ada diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa 

Tengah yang bertempat di Jl. Pahlawan no.6 Semarang. Deskripsi data dari tiap-

tiap varibel dapat disajikan sebagi berikut: 

4.2.1.1. Pembangunan Sektor Pertanian 

Pembangunan sektor pertanian merupakan suatu bentuk usaha-usaha  

ataupun suatu proses menuju kearah yang lebih baik di dalam sektor pertanian 

dimana untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa atau masyarakat. Pertanian 

merupakan salah satu sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat karena 

sektor pertanian menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia. 

Indonesia adalah negara agraris dimana berangkat dari hal tersebut maka 

pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian nasional, yang berarti 

bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dan seharusnya menjadi 

penggerak dari kegiatan perekonomian negara. 

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi penyangga pangan 

nasional, oleh karena itu produktivitas sektor pertanian terus dipicu. Berdasarkan 

data yang tecatat di Badan Pusat Statistik  (BPS)  peningkatan PDRB terus terjadi 

dari tahun 1993-2007 akibat peningkatan output dari berbagai lapangan usaha. 

Berikut adalah data perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2007 

berdasarkan harga berlaku. 
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Tabel 4.1 
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah (Jutaan Rp.) 

           
 

         

Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1993 7.810.639,73 407.614,43 10.234.268,10 228.414,71 1.604.770,61 6.802.665,77 1.278.563,64 1.703.722,74 3.908.249,43 
1994 8.778.946,06 452.443,91 12.453.775,75 272.289,39 1.767.736,02 8.001.760,66 1.454.186,74 1.964.484,13 4.157.940,38 
1995 10.631.588,86 527.281,54 14.863.277,45 331.214,04 1.982.583,28 9.631.030,91 1.721.990,22 2.274.679,52 4.622.387,09 
1996 11.434.189,88 628.022,49 16.896.352,46 386.508,62 2.332.310,96 10.991.554,61 2.076.786,92 2.628.611,55 5.131.025,14 
1997 13.184.650,58 686.150,87 19.308.930,98 444.190,21 2.616.614,67 12.707.578,52 2.315.867,95 3.287.068,51 5.749.369,58 
1998 21.836.268,05 900.518,96 23.351.723,43 573.009,51 3.064.664,35 19.902.988,40 3.576.161,43 3.101.736,57 8.363.151,81 
1999 25.468.190,45 1.016.023,22 29.543.972,67 655.019,61 3.982.983,09 23.332.684,92 4.172.495,40 3.700.158,84 9.637.665,56 
2000 26.124.205,65 1.140.807,60 33.618.628,42 870.163,83 4.788.002,60 27.473.249,83 5.181.562,32 4.340.625,96 10.188.532,91 
2001 29.654.854,33 1.352.985,84 39.682.735,09 1.043.818,07 5.395.143,17 32.626.491,47 6.253.791,95 4.968.064,67 11.482.722,43 
2002 33.668.128,27 1.469.178,12 46.333.578,23 1.574.604,84 6.042.690,05 37.405.734,52 7.923.981,26 5.767.937,39 13.293.253,98 
2003 33.813.526,67 1.668.788,52 56.032.110,15 2.009.245,97 8.891.130,37 35.660.587,41 9.899.168,21 6.448.270,23 17.459.049,51 
2004 38.492.121.60 1.855.129,61 63.136.583,39 2.361.913,35 10.899.131,66 38.870.547,20 10.959.329,41 7.212.976,80 19.647.530,03 
2005 44.806.485,33 2.276.913,64 79.037.442,65 2.815.653,83 13.517.731,95 46.694.123,55 13.852.018,07 8.339.491,61 23.095.482,68 
2006 57.364.981,87 2.869.481,96 92.646.433,53 3.153.227,05 15.962.321,08 55.363.794,99 16.801.494,45 9.592.396,78 28.243.576,40 
2007 63.832.141,75 3.109.574,32 100.426.108,50 3.416.364,50 18.113.000,92 62.277.991,34 18.360.564,20 10.821.691,52 32.071.370,05 

Sumber : BPS Jawa Tengah                  
 

Ket :                  
   

   

 
1 Pertanian 4 Listrik, Gas dan Air Minum 7 Pengangkutan dan Komunikasi  
2 Pertambangan dan Penggalian 5 Bangunan 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 
3 Industri Pengolahan 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 9 Jasa    
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PDRB Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat setiap tahunnya, pada 

data tahun 1993-2007 diatas menunjukan bahwa sektor pertanian memberikan 

kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan bagi PDRB. 

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa PDRB Sektor Pertanian dari tahun 1993-2007 

mengalami kenaikan yang sangat berarti,  pada tahun 1993 tercatat  bahwa PDRB 

sektor pertanian Provinsi  Jawa Tengah sebesar 7.810.639,73 rupiah , pada tahun 

1994 tercatat  bahwa PDRB sektor pertanian Provinsi  Jawa Tengah sebesar 

8.778.946,06 rupiah  mengalami kenaikan sebesar 968.303.33 rupiah . Pada tahun 

1995 tercatat  bahwa PDRB Provinsi  Jawa Tengah sebesar 10.631.588,86 rupiah  

hingga tahun 2007 yaitu sebesar 63.832.141,75 rupiah pada tahun 2007. Hal ini 

menunjukan bahwa sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ketahun 

terus mengalami kenaikan dan ada kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

Sumber : Data Sekunder diolah 
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Gambar 4.2 
Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Tahun 1993-2007 Provinsi Jawa Tengah 

PDRB Sektor Pertanian

(PDRB Sektor Perrtanian (Jutaan Rp.)

Tahun 
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Berdasarkan gambar 4.2 terlihat jelas perkembangan PDRB Sektor 

Pertanian Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2007 cenderung mengalami kenaikan 

yaitu dari 7.810.639,73 rupaih di tahun 1993 hingga 63.832.141,75 rupiah di 

tahun 2007.  

4.2.1.2. Distribusi Pendapatan 

Distribusi pendapatan merupakan suatu cerminan merata atau timpangnya 

pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Bagi 

negara dengan tingkat pendapatan per kapita rendah, semakin tidak merata 

distribusi pendapatannya, semakin besar pengaruh prefensi konsumsi golongan 

kaya terhadap pola produksi dan permintaan agregat. Walaupun golongan kaya 

merupakan kelompok kecil dalam masyarakat, namun dengan kekuatan daya 

belinya mereka mampu mempengaruhi pola produksi sehingga mengarah 

kebarang mewah. Jika distribusi pendapatan lebih merata pola permintaan akan 

lebih mendorong produksi kearah kebutuhan pokok yang selanjutnya dapat 

menaikan tingkat hidup masyarakat. 

Menurut kriteria bank dunia, suatu negara dikatakan mengalami 

ketidakmerataan tinggi bila koefisien gini berkisar antara 0.50 – 0.70 dan 

ketidakmerataan sedang bila nilai koefisien gini berkisar antara 0.36 – 0.49 serta 

ketidakmerataan rendah bila nilainya berkisar antara 0.20 – 0.35 (Lincolin Arsyad, 

1999:233). 

Berdasarkan hasil  penelitian mengenai tingkat distribusi pendapatan di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2007 diperoleh hasil seperti yang disajikan 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 
Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2007 

Tahun Indeks Gini (Y) 

1993 0.23 
1994 0.26 
1995 0.27 
1996 0.26 
1997 0.25 
1998 0.25 
1999 0.26 
2000 0.25 
2001 0.25 
2002 0.27 
2003 0.25 
2004 0.25 
2005 0.28 
2006 0.27 
2007 0.25 

Sumber :BPS Jawa Tengah diolah   

  

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa nilai indeks gini Provinsi Jawa Tengah dari 

tahun 1993 – 2007 berkisar antara 0.23 – 0.28. nilai ini menunjukan bahwa tidak 

terjadi ketimpangan pendapatan yang mengkhawatirkan di Provinsi Jawa Tengah. 

Nilai gini ratio tertinggi dimana hampir mendekati angka satu di tunjukan pada 

tahun 2005 sebesar 0.28, sedangkan nilai indeks gini terendah ditunjukan pada 

tahun 1993 yaitu sebesar 0.23. Hampir sepanjang tahun 1993-2007 nilai indeks 

gini di Provinsi Jawa Tengah masih jauh dari nilai satu, dengan kata lain distribusi 

pendapatan di Provinsi Jawa Tengah ini relatif baik. 
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Gambar 4.3 
Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2007 

 

 Gambar 4.3 menjelaskan bahwa perkembangan nilai indeks gini Provinsi 

Jawa Tengah selama tahun 1993-2007 cenderung mengalami perubahan dengan 

nilai indeks gini rata-rata berada diangka 0.25. Adapun nilai indeks gini terbesar 

yaitu 0,28 yaitu pada tahun 2005 hal ini berarti pada tahun 2005 terjadi 

ketidakmerataan pendapatan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 

penelitian. Sebaliknya nilai indeks gini terendah terjadi pada tahun 1993 yaitu 

sebesar 0.23 hal ini berarti pada tahun 1993 terjadi ketidakmerataan terendah di 

Provinsi Jawa Tengah dibandingkan tahun-tahun sesudahnya selamat tahun 

penelitian. 

4.2.1.3. Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja merupakan suatu jumlah atau peluang yang diterima oleh 

suatu masyarakat akibat adanya pembangunan dalam sektor tertentu. Secara 

keseluruhan jumlah orang yang bekerja yang dimuat dalam publikasi Badan Pusat 
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Statistik, sering digunakan sebagai petunjuk tentang luasnya kesempatan kerja. 

Dalam pengkajian ketenagakerjaan, kesempatan kerja sering dijadikan acuan 

sebagai permintaan tenaga kerja, , kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan 

yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang 

bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan 

sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing pada Arfida 

dalam I Made Wirartha (1998). 

Menurut Soemitro Djojohadikusumo Usia Kerja adalah suatu tingkat umur 

seseorang yang diharapkan sudah dapat bekerja dan menghasilkan pendapatannya 

sendiri. Usia kerja ini berkisar antara 14 sampai 55 tahun. 

Penduduk dalam usia kerja yang termasuk angkatan kerja, dikelompokkan 

menjadi tenaga kerja (bekerja) dan bukan tenaga kerja (mencari kerja atau 

menganggur). Tenaga Kerja (man power) adalah bagian dari angkatan kerja yang 

berfungsi dan ikut serta dalam proses produksi serta menghasilkan barang atau 

jasa. 

Angkatan kerja didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang 

mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan 

pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.  

Bukan angkatan kerja, yang termasuk di dalamnya adalah para remaja yang 

sudah masuk usia kerja tetapi belum bekerja atau belum mencari perkerjaan 

karena masih sekolah, termasuk Ibu rumah tangga. 

 



48 

 

Penduduk bukan usia kerja, yaitu di bawah usia kerja dan di atas usia kerja. 

Penduduk yang dimaksud yaitu anak-anak usia sekolah dasar dan yang sudah 

pensiun atau berusia lanjut.  

Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi 

dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, dimana dari tahun 1993 

sampai tahun 2007 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami 

peningkatan. Adapun gambaran jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 
Keadaan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993 – 2007 (Orang) 

Tahun a b c d e 
1993 29,093,507 9,734,065 19,675,007 18,194,677 1,480,330 
1994 29,313,421 9,609,573 20,364,503 18,800,502 1,564,001 
1995 29,519,447 9,738,870 20,206,118 18,538,779 1,667,339 
1996 29,698,845 9,593,889 20,103,035 18,433,849 1,669,186 
1997 29,907,476 9,192,399 20,714,454 19,063,848 1,651,229 
1998 30,385,445 9,278,504 21,105,313 19,317,724 1,787,589 
1999 30,761,221 9,062,602 21,696,041 19,774,894 1,921,147 
2000 30,775,846 8,698,013 22,077,833 20,183,246 1,894,587 
2001 31,063,818 8,956,060 22,107,758 20,144,953 1,962,805 
2002 31,691,866 9,019,288 22,672,578 20,656,575 2,016,003 
2003 32,052,840 8,851,359 23,201,481 21,138,906 2,062,575 
2004 32,397,431 9,045,186 23,352,245 21,233,907 2,118,338 
2005 32,408,840 8,908,095 24,000,755 21,772,052 2,228,703 
2006 32,117,730 8,361,499 23,816,231 21,535,031 2,281,200 
2007 32,380,279 8,269,595 24,110,684 21,830,787 2,279,897 

Sumber : Data Sekunder diolah 

Ket : 
a Penduduk  
b Penduduk Bukan Usia Kerja  
c Penduduk Usia Kerja  
d Angkatan Kerja 
e Bukan Angkatan Kerja 
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Dari tabel 4.3 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah 

tahun 1993 sebesar 29.093.507 jiwa dengan jumlah penduduk bukan usia kerja 

sebesar 9.734.065 jiwa dan penduduk usia kerja sebesar 19.675.007 jiwa, jumlah 

angkatan kerja pada tahun 1993 sebesar 18.194.677 jiwa dan bukan angkatan 

kerja sebesar 1.480.330 jiwa. Pada tahun 1994 jumlah penduduk di Jawa Tengah 

sebesar 29.313.421 jiwa dengan jumlah penduduk bukan usia kerja sebesar 

9.609.573 jiwa dan penduduk usia kerja sebesar 20.364.503 jiwa, jumlah angkatan 

kerja pada tahun 1994 sebesar 18.800.502 jiwa dan bukan angkatan kerja sebesar 

1.564.001 jiwa.. Tahun 1995 jumlah penduduk di Jawa Tengah sebesar 

29.519.447 jiwa dengan jumlah penduduk bukan usia kerja sebesar 9.738.870 jiwa 

dengan penduduk usia kerja sebesar 20.206.118 jiwa, jumlah angkatan kerja pada 

tahun 1995 sebesar 18.538.779 jiwa dan bukan angkatan kerja sebesar 1.667.339 

jiwa.. Tahun 1996 jumlah penduduk sebesar 29.698.845 jiwa dengan jumlah 

penduduk bukan usia kerja sebesar 9.593.889 jiwa dan penduduk usia kerja 

sebesar 20.103.035 jiwa, jumlah angkatan kerja pada tahun 1996 sebesar 

18.433.849 jiwa dan bukan angkatan kerja sebesar 1.669.186 jiwa.. Pada tahun 

1997 jumlah penduduk sebesar 29.907.476 jiwa dengan jumlah penduduk bukan 

usia kerja sebesar 9.192.399 jiwa dan penduduk usia kerja sebesar 20.714.454 

jiwa. Pertambahan penduduk dari tahun 1993 sampai tahun 2007 cenderung 

mengalami peningkatan, hingga tahun 2007 jumlah penduduk Provinsi Jawa 

Tengah menjadi 32.380.279 jiwa dengan jumlah penduduk bukan usia kerja 

sebesar 8.269.595 jiwa dan penduduk usia kerja sebesar 24.110.684 jiwa dengan 

ankatan kerja sebesar 21.830.787 jiwa dan 2.279.897 jiwa bukan angkatan kerja. 
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Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk Provinsi 

Jawa Tengah tahun 1993-2007 dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini. 
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Gambar 4.4 
Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2007 

Gambar 4.4 menjelaskan bahwa perkembangan jumlah penduduk Provinsi 

Jawa Tengah tahun 1993-2007 cenderung mengalami peningkatan dengan jumlah 

penduduk pada tahun 1993 sebesar 29.093.507 jiwa hingga tahun 2007 menjadi 

sebesar 32.380.279 jiwa. Pada gambar 4.4 terlihat jelas bahwa pada tahun 2006 

adanya penurunan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk sebesar 32.117.730 

jiwa dengan jumlah penduduk bukan usia kerja 8.361.499 jiwa, penduduk usia 

kerja sebesar 23.816.231 jiwa, ankatan kerja sebesar 21.535.031 jiwa dan bukan 

angkatan kerja sebesar 2.281.200 jiwa. 
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Tabel 4.4 
Kesempatan Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2007 

(Orang) 

Tahun Angkatan Kerja 

1993 14,365,150 
1994 14,436,321 
1995 14,642,602 
1996 14,394,169 
1997 14,405,167 
1998 14,949,263 
1999 15,433,345 
2000 15,129,122 
2001 15,644,732 
2002 15,735,322 
2003 16,753,226 
2004 16,974,670 
2005 17,333,283 
2006 17,455,626 
2007 17,664,277 

  Sumber :BPS Jawa Tengah (diolah) 

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 1993-2007 cenderung mengalami peningkatan yaitu pada tahun 

1993 jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah sebesar 14.365.150 jiwa, 

tahun 1994 sebesar 14.436.321 jiwa, tahun 1995 sebesar 14.642.602 jiwa, tahun 

1996 sebesar 14.394.169 jiwa, tahun 1997 sebesar 14.405.167 jiwa, tahun 1997 

yaitu sebesar 14.405.167, tahun 1998 sebesar 14.949.263 jiwa, tahun 1999 sebesar 

15.433.345 jiwa, tahun 2000 sebesar 15.129.122 jiwa hingga tahun 2007 menjadi 

17.664.277 jiwa. 

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan kesempatan kerja sektor 

pertanian di Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2007 dapat dilihat pada gambar 4.5 

berikut ini. 
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Sumber : Data Sekunder Diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series 1

Gambar 4.5 
Perkembangan Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 1993-2007 (Orang) 

Gambar 4.5 menunjukan bahwa kesempatan kerja di sektor pertanian di 

provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2007 cenderung mengalami peningkatan, pada 

tahun 1993 jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah sebesar 14.365.150 

jiwa, tahun 1994 sebesar 14.436.321 jiwa, tahun 1995 sebesar 14.642.602 jiwa, 

tahun 1996 sebesar 14.394.169 jiwa, tahun 1997 sebesar 14.405.167 jiwa, tahun 

1997 yaitu sebesar 14.405.167, tahun 1998 sebesar 14.949.263 jiwa, tahun 1999 

sebesar 15.433.345 jiwa, tahun 2000 sebesar 15.129.122 jiwa hingga tahun 2007 

menjadi 17.664.277 jiwa. 
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4.2.2. Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1. Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja Di 

Provinsi Jawa Tengah. 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa heteroskedastisitas, 

autokorelasi dan data yang digunakan berdistribusi normal. Uji asumsi klasik 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas  residu bertujuan untuk menguji apakah variabel-variabel 

dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat histogram dari residual. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Observ

Hasil perhitungan normalitas data menunjukan bahwa penyebaran plot 

berada di sekitar dan sepanjang garis 45º. Dengan demikian menunjukan, 

bahwa standardized Residual pada variabel penelitian berdistribusi normal. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini : 
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Gambar 4.6 Penyebaran Plot Untuk Uji normalitas 
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Gambar 4.7 Uji Normalitas Dalam Bentuk Histogram 

Pada diagram diatas Terlihat bahwa data menyebar dari garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antar kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya. Jika ada korelasi, maka dikatakan ada 

problem autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya autokorelais pada model 

regresi penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5 output SPSS 12.0 berikut ini : 

Tabel  4.5 
Uji Autokorelasi 

Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 

1 .966(a) .932 .921 .02060 2.189 
Sumber : Data Diolah 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui nilai DW sebesar 2,189 berkisar antara 

1.66 dengan 2.43 pada tabel 4.6 , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

diindikasikan tidak terdapat masalah autokorelasi. 
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Tabel 4.6 
Uji Statistik Durbin – Watson d 

Nilai Statistik d Hasil/ Keputusan 
0 < d < dL atau Menolak hipotesis nul, ada autokorelasi positif DW < 1.54 
dL ≤ d ≤ du atau Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan 1.54 < DW < 1.66 

Menerima hipotesis nul, Tidak ada autokorelasi 
positif/negatif 

du < d < 4 – du atau 
1.66 < DW < 2.43 

4 – du < d < 4 – dl atau Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan 2.34 < DW < 2.46 
4 – du < d < 4 atau Menolak hipotesis nul,  ada autokrelasi negatif 2.46 < DW 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi 

dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot yang 

menunjukan hubungan antara Regression Studintised Residual dengan 

Regression Standardized Predicted Value. Jika tidak terdapat pola yang jelas, 

yaitu titik-titik menyebar, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 

Sedangkan jika titik-titiknya membentuk pola tertentu dan teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka diidentifikasikan 

terdapat masalah heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilihat pada scatterplot berikut ini : 
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Gambar 4.8 scatterplot untuk Uji Heteroskedastisitas 

Dari Gambar 4.8 scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan 

bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk menilai 

prediksi variabel dependent berdasarkan masukan dari variabel independen. 

4.2.2.2. Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Distribusi Pendapatan Di 

Provinsi Jawa Tengah. 
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Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa heteroskedastisitas, 

autokorelasi dan data yang digunakan berdistribusi normal. Uji asumsi klasik 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 
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Hasil perhitungan normalitas residu yang telah diolah menunjukan, 

bahwa penyebaran plot berada di sekitar dan sepanjang garis 45º. Dengan 

demikian menunjukan, bahwa standardized Residual pada variabel penelitian 

berdistribusi normal. Lebih jelasnya penyebaran plot tersebut dapat dilihat pada 

gambar 4.9 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Penyebaran Plot Untuk Uji normalitas 

 

0

1

2

3

Fr
eq

u

4

5

6

en
cy

Mean = 4.26E-15
Std. Dev. = 0.926

Dependent Variable: Y

Histogram

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Uji Normalitas Dalam Bentuk Histogram 

 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antar kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya. Jika ada korelasi, maka dikatakan ada 

problem autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya autokorelais pada model 

regresi penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.10 output SPSS 12 .berikut ini : 

Tabel  4.7 

Uji Autokorelasi 

Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 

1 .298(a) .089 -.063 .01273 1.796 

Sumber : Data Diolah 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat nialai DW sebesar 1.796 berkisar antara 1.66 

dengan 2.43 pada tabel 4.8 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

diindikasikan tidak terdapat masalah autokorelasi. 

Tabel 4.8 
Uji Statistik Durbin – Watson d 

Nilai Statistik d Hasil/ Keputusan 
0 < d < dL atau Menolak hipotesis nul, ada autokorelasi positif DW < 1.54 

Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan dL ≤ d ≤ du atau 
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1.54 < DW < 1.66 
Menerima hipotesis nul, Tidak ada autokorelasi 
positif/negatif 

du < d < 4 – du atau 
1.66 < DW < 2.43 

4 – du < d < 4 – dl atau Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan 2.34 < DW < 2.46 
4 – du < d < 4 atau Menolak hipotesis nul,  ada autokrelasi negatif 2.46 < DW 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 
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Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi 

dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot yang 

menunjukan hubungan antara Regression Studintised Residual dengan 

Regression Standardized Predicted Value. Jika tidak terdapat pola yang jelas, 

yaitu titik-titik menyebar, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 

Sedangkan jika titik-titiknya membentuk pola tertentu dan teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka diidentifikasikan 

terdapat masalah heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilihat pada scatterplot berikut ini : 
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Gambar 4.11 scatterplot untuk Uji Heteroskedastisitas 

Dari gambar 4.11 scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan 

bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk menilai 

prediksi variabel dependent berdasarkan masukan dari variabel independen. 

 

 
 

4.2.3. Analisis Regresi Berganda 

4.2.3.1. Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Kesempatan 

Kerja Di Provinsi Jawa Tengah. 

Tabel 4.9 berikut ini menyajikan ringkasan hasil estimasi analisis regresi 

berganda yang diolah dengan menggunakan perhitungan komputer program 

statistik SPSS (Statistical Program Solution Service) Windows release 12. Hasil 

regresi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. 

Tabel 4.9 
Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda 

Dependen Variabel 
Hasil 

Kesempatan Kerja 

Konstanta 15.431 

 (77.201)* 

PDRB 0.066 
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 (5.535)* 

Dummy 0.063 

 (3.757)* 

R² 0.932 

Adjusted R² 0.921 

F 82.724 

DW Test 2.189 

Catatan : 
* Signifikan α = 5 % 
Angka dalam kurung menunjukan nilai t-statistik 

Dari tabel 4.9 menunjukan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari 

hasil analisis yaitu : Ŷ = 15,431 + 0,066X + 0,063D. Persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna bahwa pada persamaan tersebut diperoleh koefisien regresi 

bertanda positif (+) artinya kenaikan variabel independen akan diikuti oleh 

kenaikan variabel dependen. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jika 

variabel pembangunan sektor pertanian dan revitalisasi pertanian meningkat 

masing-masing satu poin, maka akan diikuti dengan meningkatnya kesempatan 

kerja, dan sebaliknya jika variabel pembangunan sektor pertanian dan revitalisasi 

pertanian menurun masing-masing satu poin maka akan diikuti dengan 

menurunnya variabel kesempatan kerja. 

Uji variabel secara bersama-sama melalui uji F diperoleh  Fhitung  sebesar 

82,724 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi < 0,05, 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti hipotesis I 

yang berbunyi ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap 

kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi 

pertanian diterima. Berdasarkan nilai R square sebesar 0,932 menunjukkan bahwa 
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secara bersama-sama pembangunan sektor pertanian dan revitalisasi pertanian 

mempengaruhi terhadap kesempatan kerja sebesar 93,2 %, selebihnya dari faktor 

lain di luar kedua variabel tersebut. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t menunjukan bahwa semua variabel 

independen signifikan secara statistik. Untuk variabel pembangunan sektor 

pertanian diperoleh  thitung sebesar 5,535 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05, hal ini menunjukan bahwa secara parsial hipotesis II (a) yang menyatakan 

ada pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesempatan kerja di 

Provinsi Jawa Tengah diterima. Untuk variabel revitalisasi pertanian diperoleh 

thitung sebesar 3,757 dengan signifikansi 0,003 < 0,05, hal ini menunjukan bahwa 

hipotesis II (b) yang menyatakan ada pengaruh revitalisasi pertanian terhadap 

kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah diterima. 

4.2.3.2. Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Distribusi 

Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah. 

Tabel 4.10 berikut ini menyajikan ringkasan hasil estimasi analisis regresi 

berganda yang diolah dengan menggunakan perhitungan komputer program 

statistik SPSS (Statistical Program Solution Service) Windows release 12. Hasil 

regresi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2. 

Tabel 4.10 

Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda 

Dependen Variabel Hasil 

Distribusi pendapatan 

Konstanta 0.155 

 (1.260)* 

PDRB 0.006 
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 (0.808)* 

Dummy -0.001 

 (-0.112)* 

R² 0.089 

Adjusted R² -0.063 

F 0.584 

DW Test 1.796 

Catatan : 
* Signifikan α = 5 % 
Angka dalam kurung menunjukan nilai t-statistik 

Dari tabel 4.10 menunjukan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari 

hasil analisis yaitu : Ŷ = 0,155 + 0,006X - 0,001D. Persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna bahwa pada persamaan tersebut diperoleh koefisien regresi 

bertanda positif (-) artinya kenaikan variabel independen tidak akan diikuti oleh 

kenaikan variabel dependen. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jika 

variabel pembangunan sektor pertanian dan revitalisasi pertanian meningkat 

masing-masing satu poin, maka tidak akan diikuti dengan naiknya distribusi 

pendapatan, dan sebaliknya jika variabel pembangunan sektor pertanian dan 

revitalisasi pertanian menurun masing-masing satu poin maka  tidak akan diikuti 

dengan menurunnya variabel kesempatan kerja. 

Uji variabel secara bersama-sama melalui uji F diperoleh  Fhitung  sebesar 

0,584 dengan nilai signifikansi sebesar 0,573. Karena nilai signifikansi 0,573 > 

0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti hipotesis 

III yang berbunyi ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian 

terhadap distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah 

revitalisasi pertanian ditolak. Berdasarkan nilai R square sebesar 0,089 
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menunjukkan bahwa secara bersama-sama pembangunan sektor pertanian dan 

revitalisasi pertanian mempengaruhi terhadap kesempatan kerja sebesar 8,9 %, 

selebihnya dari faktor lain di luar kedua variabel tersebut. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t menunjukan bahwa semua variabel 

independen tidak signifikan secara statistik. Untuk variabel pembangunan sektor 

pertanian diperoleh  thitung sebesar 0,808 dengan nilai signifikansi sebesar 0,435 > 

0,05, hal ini menunjukan bahwa secara parsial hipotesis IV (a) yang menyatakan 

ada pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan di 

Provinsi Jawa Tengah ditolak. Untuk variabel revitalisasi pertanian diperoleh 

thitung sebesar -0,112 dengan signifikansi 0,913 > 0,05, hal ini menunjukan bahwa 

hipotesis IV (b) yang menyatakan ada pengaruh revitalisasi pertanian terhadap 

distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah ditolak. 

4.3. Pembahasan 

Tahun 1997/1998 krisis ekonomi menunjukan bahwa sektor pertanian 

memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap goncangan ekonomi 

dibandingkan sektor lain sehingga dapat menyelamatkan pemerintahan dan negara 

dari kebangkrutan. Dari peristiwa tersebut membuktikan bahwa sektor pertanian 

harus tetap mendapatkan perhatian pemerintah karena memiliki dasar yang kuat 

sebagai penopang perekonomian nasional. Sektor pertanian memiliki peranan 

utama dalam perekonomian nasional dan regional, antara lain dalam bentuk 

penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan dan bahan baku industri, serta 

sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat, khususnya 
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masyarakat di pedesaan, sehingga bersama-sama dengan sektor industri, 

pembangunan sektor pertanian menjadi motor utama pembangunan ekonomi.  

Untuk mensinergiskan pembangunan sektor pertanian, diperlukan rumusan 

strategi dan kebijakan revitalisasi pertanian dimana revitalisasi pertanian 

mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting 

sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam arti menyegarkan 

kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja 

pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. 

Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu pilar penyangga pangan 

nasional, dengan adanya pembangunan sektor pertanian diharapkan adanya 

pemerataan distribusi pendapatan dan meningkatnya kesempatan kerja. 

4.3.1 Pembangunan sektor pertaian terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa 

Tengah. 

Kesempatan kerja di sektor pertanian di pengaruhi oleh pembangunan 

sektor pertanian dan revitalisasi pertanian. Berdasarkan hasil penelitian di 

Provinsi Jawa tengah, diperoleh model regresi yaitu sebagai berikut : 

Ŷ = 15,431 + 0,066X + 0,063D 

Koefisien regresi untuk variabel pembangunan sektor pertanian sebesar 

0,066 dan koefisien variabel revitalisasi pertanian sebesar 0,063 dan diperoleh 

pula konstanta sebesar 15,431. Model tersebut menunjukan bahwa setiap kenaikan 

satu poin pembangunan sektor ekonomi akan diikuti kenaikan kesempatan kerja 

sebesar 0,066, apabila variabel lain dianggap tetap. Setiap terjadi kenaikan satu 

poin revitalisasi pertanian diikuti kenaiakan kesempatan kerja sebesar 0,063, 
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apabila variabel lain dianggap tetap. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 

jika pembangunan sektor pertanian dan revitalisasi pertanian di Provinsi Jawa 

Tengah meningkat, maka akan diikuti dengan meningkatnya kesempatan kerja 

dan sebaliknya jika pembangunan sektor pertanian dan revitalisasi pertanian di 

Provinsi Jawa Tengah menurun, maka akan diikuti dengan menurunnya 

kesempatan kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kesempatan kerja di sektor pertanian adalah dengan meningkatkan pembangunan 

sektor pertanian dan revitalisasi pertanian. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kesempatan kerja di sektor 

pertanian di Provinsi Jawa Tengah setelah adanya revitalisasi pertanian  yang 

dimulai pada tahun 2003 cenderung terus mengalami peningkatan.  

Hasil uji sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. 

Yamin tahun 2005 dimana dalam penelitiannya diperoleh pengaruh PDRB 

masing-masing subsektor dalam sektor pertanian terhadap kesempatan kerja 

masyarakat Provinsi Sumatera Selatan berpengaruh nyata.  

4.3.2 Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Distribusi Pendapatan Di 

Provinsi Jawa Tengah. 

Distribusi Pendapatan di sektor pertanian tidak di pengaruhi oleh 

pembangunan sektor pertanian dan revitalisasi pertanian. Berdasarkan hasil 

penelitian di Provinsi Jawa tengah, diperoleh model regresi yaitu sebagai berikut : 

Ŷ = 0,155 + 0,006X - 0,001D 

Koefisien regresi untuk variabel pembangunan sektor pertanian sebesar 

0,006 dan koefisien variabel revitalisasi pertanian sebesar -0,001 dan diperoleh 
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pula konstanta sebesar 0,155. Dapat dijelaskan bahwa jika pembangunan sektor 

pertanian dan revitalisasi pertanian di Provinsi Jawa Tengah meningkat, maka 

tidak akan diikuti dengan meningkatnya distribusi pendapatan dan sebaliknya jika 

pembangunan sektor pertanian dan revitalisasi pertanian di Provinsi Jawa Tengah 

menurun, maka tidak akan diikuti dengan menurunnya distribusi pendapatan. 

Hasil uji sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. 

Yamin tahun 2005 dimana dalam penelitiannya diperoleh pengaruh PDRB 

masing-masing subsektor dalam sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan 

masyarakat Provinsi Sumatera Selatan tidak berpengaruh nyata.  

Tidak adanya perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap 

distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi 

pertanian diantaranya disebabkan oleh : 

1. Konversi lahan produktif pertanian. 

Berdasarkan data tahun 2003, terdapat 17% petani di Provinsi Jawa 

Tengah yang hanya memiliki  lahan kurang dari 1 ha, meningkat 10% 

dibandingkan dengan tahun 1993. Sementara  itu luas lahan sawah dari tahun 

2001 hingga tahun 2006 terus mengalami penurunan yakni dari 999.136 ha 

menjadi  995.757 ha atau dengan  trend penurunan seluas sekitar 676 ha dalam 

waktu per tahun. Penurunan ini ditengarai disebabkan karena perubahan tujuan 

peruntukan lahan dari pertanian ke non pertanian, rusaknya sarana atau 

jaringan irigasi dan berkurangnya debit air yang disediakan olah waduk. 

2. Pertanian kita berbasis pada petani gurem. 

Sekitar 88% petani kita tergolong petani gurem yang hanya memiliki 
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lahan di bawah 2 ha. Data sensus Pertanian, jumlah petani gurem (luas garapan 

kurang dari 0,5 ha) meningkat dari 10,8 juta KK (kepala keluarga) tahun 1993 

menjadi 13,7 juta KK tahun 2003. Pertanian berskala kecil seperti yang 

dimiliki petani kita ini memang sangat sulit diharapkan mampu memberikan 

sumbangan produksi nasional secara besar-besaran. Hal ini karena secara 

teoretis pertanian lahan sempit ini produksinya rendah, pendapatannya kecil 

sehingga tidak dapat menabung. Karena itu, tidak mungkin memperbaiki 

teknologinya sehingga produktivitas lahannya akan terus rendah.  

3. Rendahnya pinjaman modal dari lembaga keuangan bank maupun non-bank 

Dari Rp59,9 triliun pinjaman perbankan kepada masyarakat Jawa Tengah 

pada tahun 2006, hanya 17,6% yang tersalurkan ke sektor pertanian. Hal ini 

menunjukkan adanya minat perbankan yang masih rendah dalam penyaluran 

kredit ke sektor pertanian karena sifat usaha tani yang  high risk-low profit. 

Untuk itu, dalam upaya penguatan modal pertanian diperlukan dukungan dari 

lembaga keuangan baik bank maupun non  bank, terutama untuk produk 

produk pertanian yang berorientasi ekspor dan high profit-low risk. 

4. Pemerintah masih abai terhadap pembangunan dan penggunaan infrastruktur 

yang efisien di sektor pertanian. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari penyusunan penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Ada pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesempatan kerja di 

Provinsi Jawa Tengah. 

2. Tidak ada pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi 

pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. 

3. Ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesempatan 

kerja di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi pertanian. 

4. Tidak ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap 

distribusi pendapatan di Provinsi Jawa tengah sebelum dan sesudah 

revitalisasi pertanian. 

5.2 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan catatan lapangan selama penelitian 

berlangsung,  banyak kelemahan – kelemahan dalam penelitina ini sehingga ada 

beberapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian, diantaranya: 

1. Tidak berpengaruhnya pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi 

pendapatan di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan nilai indeks gini yang 

digunakan adalah distribusi pendapatan seluruh masyarakat. Perlu adanya data 

yang menunjukan distribusi pendapatan masyarakat petani di Jawa Tengah. 

2. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai pengaruh pembangunan sektor 

pertanian terhadap peningkatan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan di 

Provinsi Jawa Tengah. 
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LAMPIRAN 1 

Regression 
 
 Descriptive Statistics 
 

 

 
  
 Correlations 

    Y X D 
Y 1.000 .923 .872
X .923 1.000 .738

Pearson 
Correlation 

D .872 .738 1.000
Y . .000 .000
X .000 . .001

Sig. (1-tailed) 

D .000 .001 .
Y 15 15 15
X 15 15 15

N 

D 15 15 15
 

  Mean Std. Deviation N 
Y 16.5607 .07334 15
X 16.9673 .67935 15
D .3333 .48795 15

Ket : 
Y =  Kesempatan Kerja 
X =  PDRB sektor pembangunan 
D = Dummy 
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 Variables Entered/Removed(b) 

Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 D, X(a) . Enter

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Y 
 

Model Summary(b) 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 Durbin-Watson df2 Sig. F Change 

1 .966(a) .932 .921 .02060 .932 82.724 2 12 .000 2.189
a  Predictors: (Constant), D, X 
b  Dependent Variable: Y 
 
 

 ANOVA(b) 

Sum of 
Model   Squares df Mean Square F Sig. 

Regressio
n .070 2 .035 82.724 .000(a) 

Residual .005 12 .000    

1 

Total .075 14     
a  Predictors: (Constant), D, X 
b  Dependent Variable: Y 
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Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations Collinearity Statistics 

Model   B Std. Error t Sig. Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
(Constant
) 15.413 .200  77.201 .000       

X .066 .012 .615 5.535 .000 .923 .848 .415 .456 2.194 

1 

D .063 .017 .418 3.757 .003 .872 .735 .282 .456 2.194 
a  Dependent Variable: Y 
 

 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Variance Proportions 
Dimensio Condition 

Model n Eigenvalue Index (Constant) X D 
1 2.471 1.000 .00 .00 .03 
2 .529 2.161 .00 .00 .43 

1 

3 .000 84.329 1.00 1.00 .54 
a  Dependent Variable: Y 
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Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 16.4668 16.6691 16.5607 .07081 15 
Std. Predicted Value -1.325 1.532 .000 1.000 15 
Standard Error of 

.007 .011 .009 .001 15 Predicted Value 
Adjusted Predicted Value 16.4614 16.6627 16.5600 .07140 15 
Residual -.04591 .02413 .00000 .01907 15 
Std. Residual -2.229 1.171 .000 .926 15 
Stud. Residual -2.510 1.310 .014 1.035 15 
Deleted Residual -.05821 .03017 .00064 .02387 15 
Stud. Deleted Residual -3.485 1.355 -.051 1.221 15 
Mahal. Distance .729 3.176 1.867 .710 15 
Cook's Distance .001 .562 .085 .139 15 
Centered Leverage Value .052 .227 .133 .051 15 

a  Dependent Variable: Y 
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LAMPIRAN 2

Regression 
 

Ket : 
  Descriptive Statistics 

 
Y =  Distribusi Pendapatan 

  Mean Std. Deviation N 
X =  PDRB sektor pembangunan Y .2567 .01234 15
D =  DummyX 16.9673 .67935 15

D .3333 .48795 15
 
  
 Correlations 
 
    Y X D 

Y 1.000 .296 .198
X .296 1.000 .738

Pearson 
Correlation 

D .198 .738 1.000
Y . .142 .240
X .142 . .001

Sig. (1-tailed) 

D .240 .001 .
Y 15 15 15
X 15 15 15

N 

D 15 15 15
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Variables Entered/Removed(b) 
 

Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 D, X(a) . Enter

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Y 
 

 Model Summary(b) 
 

Change Statistics 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 Durbin-Watson df2 Sig. F Change 

1 .298(a) .089 -.063 .01273 .089 .584 2 12 .573 1.796
a  Predictors: (Constant), D, X 
b  Dependent Variable: Y 
 
 ANOVA(b) 
 

Sum of 
Model   Squares df Mean Square F Sig. 

Regressio
n .000 2 .000 .584 .573(a) 

Residual .002 12 .000    

1 

Total .002 14     
a  Predictors: (Constant), D, X 
b  Dependent Variable: Y 
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Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations Collinearity Statistics 

Model   B Std. Error t Sig. Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
(Constant
) .155 .123  1.260 .232       

X .006 .007 .330 .808 .435 .296 .227 .223 .456 2.194 

1 

D -.001 .010 -.046 -.112 .913 .198 -.032 -.031 .456 2.194 
a  Dependent Variable: Y 
 
  
 
 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Variance Proportions 
Dimensio Condition 

Model Eigenvalue n Index (Constant) X D 
1 2.471 1.000 .00 .00 .03 
2 .529 2.161 .00 .00 .43 

1 

3 .000 84.329 1.00 1.00 .54 
a  Dependent Variable: Y 
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Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .2505 .2619 .2567 .00368 15 
Std. Predicted Value -1.684 1.425 .000 1.000 15 
Standard Error of 

.004 .007 .006 .001 15 Predicted Value 
Adjusted Predicted Value .2485 .2655 .2569 .00478 15 
Residual -.02048 .02019 .00000 .01178 15 
Std. Residual -1.609 1.586 .000 .926 15 
Stud. Residual -1.914 1.774 -.007 1.051 15 
Deleted Residual -.02898 .02525 -.00020 .01522 15 
Stud. Deleted Residual -2.198 1.977 -.004 1.120 15 
Mahal. Distance .729 3.176 1.867 .710 15 
Cook's Distance .003 .507 .101 .132 15 
Centered Leverage Value .052 .227 .133 .051 15 

a  Dependent Variable: Y 
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TABEL PERSIAPAN PERHITUNGAN 
 

Gini Rasio Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 1993-2007  

Kesempatan Kerja di Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 1993 - 2007  

PDRB Sektor Pertanian Provinsi 
Jawa Tengah Berdasarkan harga 

Berlaku Tahun 1993-2007 

 
Tahun Indeks Gini 

(Y1)   
TAHUN KK (Y2) Log 

 
Tahun 

PDRB 
Pertanian 

(X) 
Log 

 1993 0,23   1993 14.365.150 16,48  1993 7.810.639,73 15,87 
 1994 0,26   1994 14.436.321 16,49  1994 8.778.946,06 15,99 
 1995 0,27   1995 14.642.602 16,50  1995 10.631.588,86 16,18 
 1996 0,26   1996 14.394.169 16,48  1996 11.434.189,88 16,25 
 1997 0,25   1997 14.405.167 16,48  1997 13.184.650,58 16,39 
 1998 0,25   1998 14.949.263 16,52  1998 21.836.268,05 16,90 
 1999 0,26   1999 15.433.345 16,55  1999 25.468.190,45 17,05 
 2000 0,25   2000 15.129.122 16,53  2000 26.124.205,65 17,08 
 2001 0,25   2001 15.644.732 16,57  2001 29.654.854,33 17,21 
 2002 0,27   2002 15.735.322 16,57  2002 33.668.128,27 17,33 
 2003 0,25   2003 16.753.226 16,63  2003 33.813.526,67 17,34 
 2004 0,25   2004 15.974.670 16,59  2004 38.492.121,60 17,47 
 2005 0,28   2005 17.333.283 16,67  2005 44.806.485,33 17,62 
 2006 0,27   2006 17.155.626 16,66  2006 57.364.981,87 17,86 
 2007 0,25   2007 17.664.277 16,69  2007 63.832.141,75 17,97 

LAMPIRAN 3 
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TABEL TABULASI DATA 
 
  

 
Persamaan 1 

   
 
 

Persamaan 2 
 

 GN = f (PDRB, D)    KK = f (PDRB, D) 
        

Tahun Y X D  Tahun Y X D 
1993 0,23 15,87 0  1993 16,48 15,87 0 
1994 0,26 15,99 0  1994 16,49 15,99 0 
1995 0,27 16,18 0  1995 16,5 16,18 0 
1996 0,26 16,25 0  1996 16,48 16,25 0 
1997 0,25 16,39 0  1997 16,48 16,39 0 
1998 0,25 16,9 0  1998 16,52 16,9 0 
1999 0,26 17,05 0  1999 16,55 17,05 0 
2000 0,25 17,08 0  2000 16,53 17,08 0 
2001 0,25 17,21 0  2001 16,57 17,21 0 
2002 0,27 17,33 0  2002 16,57 17,33 0 
2003 0,25 17,34 1  2003 16,63 17,34 1 
2004 0,25 17,47 1  2004 16,59 17,47 1 
2005 0,28 17,62 1  2005 16,67 17,62 1 
2006 0,27 17,86 1  2006 16,66 17,86 1 
2007 0,25 17,97 1  2007 16,69 17,97 1 

LAMPIRAN 4 
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