
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

 

Pembangunan pada dasarnyan merupakan suatu proses perubahan dinamis yang  

 

dilakukan secara terus menerus untuk menuju pada suatu keadaan yang lebih baik  

 

dari satu tahap ke tahap berikutnya. Agar pembangunan dapat terlaksana dengan  

 

baik diperlukan adanya dukungan yaitu dana yang mencukupi dan sumber daya  

 

yang berkualitas. Salah satu sumber daya yang dibutuhkan adalah pemerintah. 

 

 

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk membiayai  

 

pembangunan harus digunakan secara terarah dan terkendali agar  

 

pengalokasiannya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dana yang  

 

tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. 

 

 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila telah  

 

menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa atau biaya yang harus  

 

dikeluarakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut  

 

(Mangkoesoebroto, 2000 : 169). Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua  

 

pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang  

 

mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Secara garis besar, pengeluaran negara  

 

dibagi menjadi 2 yaitu : 

 

 



                                                                                               

 

a.   Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk  

 

membiayai kegiatan rutin pelaksanaan pemerintah. 

 

b. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang  

 

ditujukan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan ( sektor-sektor)  

 

(Marselina 2006 : 39). 

 

Anggaran belanja yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas pemerintah, 

salah satu aktivitas pemerintah adalah pengeluaran pembangunan dalam berbagai 

sektor diantaranya sektor pertanian. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah 

direncanakan dalam perumusan anggaran yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pembangunan, karena anggaran tersebut merupakan variabel yang 

sangat penting dalam proses pembangunan masyarakat. Alokasi dana pemerintah 

dalam anggaran (budget) yang bertindak sebagai alat pengatur urutan prioritas 

pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai oleh karena 

itu usaha pembangunan harus selalu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 

Dasar 1945, dan Trilogi Pembangunan. (M. Suparmoko, 1999:49). 

 

Sebagai daerah otonomi,  penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan tersebut  

 

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,partisipasi dan akuntabilasi  

 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan  

 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar pendanaan  

 

penyelenggaraan pemerintah terlaksana secara efisien dan efektif maka dibuat  

 

aturan mengenai pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang dibiayai dari  

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 

 

 



                                                                                               

 

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan Negara  

 

dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan  

 

pemerintah dan pelayanan masyarakat (UU Nomor 32 Tahun 2004). Peranan  

 

pemerintah diharapkan semakin besar dalam mengatur jalannya perekonomian  

 

modern, menurut Musgrave (dalam Guritno Mangkoesoebroto, 2000 :2) ada tiga  

 

golongan besar peranan pemerintah dalam perekonomian yaitu :  

 

 

1. Peran Aloksi, yaitu peran pemerintah untuk mengusahakan agar  

 

pengalokasian  sumberdaya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal. 

 

2.   Peran Distribusi, yaitu peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi  

 

pendapatan (khususnya) merata di tengah masyarakat. 

 

3.   Peran Stabilisasi, yaitu peran pemerintah untuk menyelaraskan kebijaksanaan- 

 

      kebijaksanaan yang ada.  

 

 

Termasuk pada sektor pertanian yang sangat penting dalam keberhasilan  

 

pembangunan ekonomi. Alokasi Anggaran yang tertuang dalam Dokumen  

 

Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang  

 

tertuang pada setiap tahunan. Pertanian Indonesia adalah pertanian yang tropika,  

 

karena sebagian besar daerahnya berada didaerah tropik yang langsung  

 

dipengaruhi oleh garis katulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua.  

 

Indonesia masih merupakan Negara Pertanian, artinya pertanian memegang  

 

peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional.  

 

 

Besarnya Persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi  

 

Lampung untuk APBD sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai    

 

berikut :  



                                                                                               

 

Tabel 1: Persentase Penggunaan Pengeluaran Daerah Provinsi Lampung  

Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004-2008. 

 

 

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2009  
 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase dana realisasi pengeluaran daerah  

 

Propinsi Lampung untuk sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir  

 

mengalami peningkatan. Pada Tahun 2004-2007 persentase dana pengeluaran   

 

Propinsi Lampung untuk sektor pertanian mengalami peningkatan setiap  

 

tahunnya, pada tahun 2008 persentase pengeluaran sektor pertanian mengalami  

 

penurunan dengan persentase pengeluaran sebesar 2,21 persen. Rata-rata alokasi  

 

dana pengeluaran untuk sektor pertanian sebesar 1,92 persen, dalam lima tahun ini  

 

digunakan untuk meliputi kegiatan sektor pertanian, yang dapat meningkatkan  

 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari data Produk Domestik Regional  

 

Bruto (PDRB) atau harga konstan. 
 

 

Propinsi Lampung sedang berupaya mengerahkan kemampuan dan  

 

memaksimalkan pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia,  

 

guna meningkatkan kemakmuran sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. 

 

Target yang hendak dicapai sektor pertanian adalah selalu meningkatnya hasil  

 

pertanian yang dapat meningkatnya pula laju pertumbuhan ekonomi Propinsi  

Tahun Pengeluaran 

Provinsi Lampung 

(Rp) 

Pengeluaran Sektor 

Pertanian  

(Rp) 

Persentase (%) 

2004 751.108.751.000 7.891.425.449 1,15 

2005 865.266.187.000 15.983.711.380 1,85 

2006 1.294.948.833.000 27.034.888.514 2,11 

2007 1.532.401.692.000 35.282.200.607 2,30 

2008 1.711.015.164.000 36.968.663.064 2,21 

 Rata-rata  1,92 



                                                                                               

 

 

Lampung, yang diukur lewat besarnya PDRB setiap tahunnya. Pendapatan  

 

Regional yang dihitung menurut harga konstan (Constan price) akan memberikan  

 

gambaran besarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara riil. Artinya  

 

pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh oleh perubahan harga atau inflasi.  

 

Pendapatan Regional atas dasar harga konstan dapat pula digunakan untuk  

 

mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, dengan membandingkan  

 

pertumbuhan masing-masing sektor antar daerah akan dapat pula mengukur  

 

kemajauan yang telah dicapai setiap daerah (Biro Pusat Statistik, 2007).  

 

 

Sektor Pertanian merupakan sektor andalan Propinsi Lampung karena sektor ini  

 

memberikan sumbangan yang paling besar dalam pembentukan PDRB Lampung.  

 

Sektor Pertanian terbagi menjadi lima subsektor yaitu subsektor Tanaman Bahan  

 

Makanan, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan subsektor perikanan. 

 

 

Besarnya dana yang dikeluarkan daerah untuk sektor pertanian Propinsi Lampung  

 

tentunya berpengaruh juga pada penghasilan produksi pertanian. Laju  

 

pertumbuhan ekonomi sektor pertanian selama kurun waktu lima tahun dari tahun  

 

anggaran 2004-2008 dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional  

 

Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan sebagaimana terlihat pada Tabel 2  

 

dibelakang ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 

Tabel 2: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Sektor Pertanian Propinsi Lampung Tahun 2004-2008 Menurut Dasar 

Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) 

 

Tahun 
PDRB Sektor Pertanian 

(Rp) 

Pertumbuhan PDRB Sektor 

Pertanian (%) 

2004 11.951.916 - 

2005 12.509.837 4,67 

2006 13.184.537 5,39 

2007 13.912.097 5,52 

2008 14.528.048 4,42 

Rata-rata pertumbuhan 4,00 

Sumber : Biro Pusat Statistik Propinsi Lampung Tahun 2009 

 

 

Pada Tabel 2 memperlihatakan Laju Pertumbuhan nilai PDRB Sektor Pertanian   

 

Propinsi Lampung yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 4,00 persen  

 

pertahun. Selama kurun waktu tahun 2004-2008 pertumbuhan tertinggi terjadi  

 

pada tahun 2007 sebesar 5,52 persen. Dan pertumbuhan terendah terjadi pada  

 

tahun 2008 sebesar 4,42 persen.  

 

 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita jangka panjang.  

 

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang  

 

berlaku dari tahun ke tahun. Dalam membandingkannya, perlu sadari bahwa  

 

perubahan nilai pendapatan yang berlaku dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua  

 

faktor yaitu : 

 

1.  Perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. 

 

2.  Perubahan dalam harga – harga (Sadono Sukirno, 1985 : 19 ). 

 

 

Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan perlu  

 

ditentukan perubahan yang sebenarnya berlaku dalam kegiatan ekonomi dari  

 

tahun ke tahun. Untuk mencapai tujuan ini pengaruh perubahan harga – harga  

 

terhadap nilai  pendapatan nasional pada berbagai tahun harus dihapuskan. Hal ini  



                                                                                               

 

dilakukan untuk menghitung pendapatan nasional menurut harga konstan (Sadono  

 

Sukirno, 1985 : 21). 

 

 

Program Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan pada dasarnya  

 

merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya  

 

usaha-usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang mampu  

 

menghasilkan produk yang memiiki daya saing dan nilai tambah yang tinggi,  

 

sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan  

 

masyarakat.  

 

 

Peningkatan Ketahanan Pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan  

 

bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup  

 

baik (jumlah dan mutu), aman, merata, dan terjangkau. Ketersedinya pangan  

 

dalam jumah yang cukup ditingkat rumah tangga merupakan syarat keharusan  

 

untuk tercapainya ketahanan pangan, tentu saja hal tersebut belum cukup. Syarat  

 

keharusn tersebut perlu diikuti dengan syarat kecukupan, dalam hal ini adalah  

 

pangan tersebut harus bermutu, aman, merata dan terjangkau.   

 

 

Sasaran yang ingin dicapai dalam sektor pertanian adalah (1) dicapainya  

 

ketersedian pangan tingkat nasional, regional, dan rumah tangga yang cukup,  

 

aman dan halal ; (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan  

 

masyarakat ; (3) serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi  

 

masalah kerawanan pangan. Hasil produksi tanaman pangan sektor pertanian  

 

Propinsi Lampung  periode tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 4  

 

dibelakang ini. 

 



                                                                                               

 

Tabel 3 :Perkembangan Hasil Produksi  Tanaman Pangan  Sektor Pertanian 

Propinsi Lampung Periode Tahun 2004-2008 Dengan Rincian 

Perkomoditi (Ton) 

 

Tanaman 

Pangan 

Tahun 

2004 2005 2006 2007 2008 Rata-

rata 

(%) 
Produksi 

(%) 

Produksi  

(%) 

Produksi 

(%) 

Produksi 

(%) 

Produksi 

(%) 

Padi 101,94 98,42 98,10 101,22 95,64 99,06 

Jagung 87,28 113,95 91,76 88,74 115,48 99,44 

Kedelai 44,56 50,68 46,13 46,20 93,75 56,26 

Kc. Tanah 84,84 75,99 96,71 85,36 89,18 86,42 

Kc. Hijau 82,61 79,95 73,34 69,36 64,74 74,00 

Ubi Kayu 113,79 88,52 102,36 105,86 130,28 108,16 

Ubi Jalar 106,78 93,67 88,17 77,02 85,25 90,18 

Sumber : Dinas Pertanian Propinsi Lampung Tahun 2009 
 

 

Tabel 3 memperlihatkan hasil produksi tanaman pangan dengan 7 macam  

 

komoditas tanaman pangan menunjukkan rata-rata hasil produksi tanaman pangan  

 

sektor pertanian pada kurun waktu lima tahun dari tahun 2004-2008, dimana  

 

produksi tanaman pangan terbesar adalah ubi kayu dengan  rata-rata produksi  

 

108,16 persen dan diikuti oleh oleh tanaman jagung sebesar 99,44 persen, padi  

 

99,06 persen, ubi jalar 90,18 persen, kacang tanah dan kacang hijau masing- 

 

masing sebesar 86,42 persen dan 74,00 persen. Sedangkan hasil produksi tanaman  

 

pngan terkecil kedelai dengan rata-rata produksi sebesar 56,26 persen.  

 

 

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan Bab 1 Pasal 1 menyebutkan  

 

bahwa ketahanan pangan adalah : “ terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang  

 

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman,  

 

merata, dan terjangkau”. Penyediaan konsumsi pangan yang disediakan  

 

pemerintah untuk masyarakat Lampung agar masyarakat dapat hidup sejahterah  
 

dan tidak kekurangan pangan, komoditas-komoditas tersebut antara lain berupa  

 

beras, jagung, kedelai, ubi jalar, ubi kayu, sayuran dan buah-buahan. Penyedian  

 



                                                                                               

 

konsumsi teersebut dapat dilihat dalam periode lima tahun belakangan ini, dimana  

 

jumlahnya selalu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tersedianya produksi  

 

pangan yang diproduksi setiap tahunnya. Penyediaan konsumsi pangan (beras,  

 

jagung, dan ubi kayu) mengalami surplus sebagaimana terlihat pada Tabel 5  

 

berikut ini. 

 

Table 4 :Tingkat Penyediaan  Konsumsi Pangan Sektor Pertanian Propinsi 

Lampung Tahun 2004-2008. 

 

No. Komoditas Penyediaan 

(Ton) 

Kebutuhan 

(Ton) 

Surplus 

(Ton) 

Minus 

(Ton) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I. Tahun 2004     

1. Beras 1.205.077 835.101 369.975 - 

2. Jagung 1.075.843 114.044 961.799 - 

3. Kedelai 5.361 48.412 - 13.051 

4. K.Tanah 11.914 27.664 - 15.750 

5. K.Hijau 5.255 6.916 - 1.661 

6. Ubikayu 4.384.008 672.092 3.711.915 - 

7. Ubijalar 39.134 20.886 18.248 - 

8. Sayuaran  - 454.378 - 454.378 

9. Buah - 22.460 - 225.460 

II. Tahun 2005     

1. Beras 1.143.467 843.572 299.895 - 

2. Jagung 1.094.428 115.201 979.227 - 

3. Kedelai 5.016 48.903 - 43.887 

4. K.Tanah 11.068 27.944 - 16.876 

5. K.Hijau 4.599 6.986 - 2.387 

6. Ubikayu 4.225.076 678.910 3.546.166 - 

7. Ubijalar 39.767 21.098 18.669 - 

8. Sayuaran  - 458.987 - 458.987 

9. Buah - 227.747 - 227.747 

III. Tahun 2006     

1. Beras 1.209.060 941.693 227.408 - 

2. Jagung 1.221.180 19.759 1.201.421 - 

3. Kedelai 3.802 49.397 - 45.595 

4. K.Tanah 12.290 9.738 2.552 - 

5. K.Hijau 4.440 5.033 - 593 

6. Ubikayu 4.396.488 144.520 4.251.963 - 

7. Ubijalar 39.135 40.089 - 954 

8. Sayuaran  151.943 128.212 23.731 - 

9. Buah 78.002 53.633 24.368 - 

IV. Tahun 2007     

1. Beras 1.688.098 1.114.692 537.406 - 

2. Jagung 1.211.023 26.759 1.184.264 - 

3. Kedelai 3.448 49.751 - 46.303 



                                                                                               

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4. K.Tanah 13.302 10.244 3.058  

5. K.Hijau 4.424 5.133 - 709 

6. Ubikayu 4.984.675 238.616 4.746.059 - 

7. Ubijalar 42.739 39.135 3.604 - 

8. Sayuaran  10.448 340.072 235.591 - 

9. Buah 90.365 62.487 27.878 - 

V. Tahun 2008     

1. Beras 1.662.616 1.106.951 555.665 - 

2. Jagung 1.594.979 68.737 1.526.242 - 

3. Kedelai 50.751 7.730 - 43.021 

4. K.Tanah 16.302 12.912 3.390 - 

5. K.Hijau 3.950 5.607 - 1.657 

6. Ubikayu 6.806.207 654.765 6.151.442 - 

7. Ubijalar 66.221 65.739 6.621 - 

8. Sayuaran  156.254 235.108 - 78.854 

9. Buah 110.527 71.631 38.896 - 

Sumber : Subdin Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, 2009  

 

 

Berdasarkan Tabel 4 diatas memperlihatkan penyediaan konsumsi pangan pada  

 

komoditas beras, jagung, ubikayu mengalami surplus pada kurun waktu lima  

 

tahun dari tahun 2004-2008. Sedangkan komoditas kedelai mengalami minus pada  

 

kurun waktu lima tahun ini. Komoditas kacang tanah mengalami minus pada  

 

tahun 2004-2005 pada tahun 2006-2008 komoditas kacang tanah mengalami  

 

surplus. Kacang hijau pada kurun waktu lima tahun ini mengalami penurunan  

 

produksi yang cukup besar. Pada komoditas ubikayu dan ubijalar mengalami  

 

peningkatan produksi yang cukup besar, besarnya penyediaan konsumsi tidak  

 

sebanding dengan kebutuhan sehingga membuat ubikayu dan ubijalar mengalami  

 

kelebihan produksi.  

 

 

Pada sayuran dan buah mengalami minus dikarenakan produksi yang tidak  

 

mencukupi kebutuhan yang besar, terutama pada sayuran yang tingkat kebutuhan  

 
konsumsi yang besar sedangkan buah pada tahun 2008 mengalami kenaikan  

 

produksi dibanding pada tahun 2007 yang mengalami minus.  

 



                                                                                               

 

 

Kecilnya persentase penggunaan anggaran belanja daerah Provinsi Lampung  

 

Tahun 2004-2008 untuk sektor pertanian hanya 1,92 persen saja meskipun ada  

 

kecenderungan terus meningkat, dan disisi lain tampak PDRB sektor pertanian  

 

dengan laju pertumbuhan dengan rata-rata 4,00 persen mengalami kenaikan tiap  

 

tahunnya. Oleh karena itu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

 

(APBD) yang dilokasikan pemerintah untuk sektor pertanian apakah sudah efisien  

 

dengan apa yang dihasilkan oleh  sektor pertanian, perkembangan hasil produksi  

 

tanaman pangan sektor pertanian dengan rata-rata yang tidak menentu serta  

 

tingkat penyediaan konsumsi masih ada komoditas hasil pertanian yang  

 

mengalami minus dan surplus sehingga menyebabkan ketidakmerataan dalam  

 

penyediaan konsumsi tersebut.  

 

 

B. Permasalahan 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam  

 

penulisan skipsi ini adalah :   

 

“ Bagaimanakah efisiensi dana APBD Sektor Pertanian dalam peningkatan PDRB  

 

Sektor Pertanian Propinsi Lampung Tahun anggaran 2004-2008”.  

 

 

C.  Tujuan Penulisan  

 

 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan dalam  

 

penulisan skripsi ini adalah :  

 

Untuk mengevaluasi tingkat efisiensi alokasi dana APBD Sektor Pertanian  

 

Propinsi Lampung tahun Anggaran 2004-2008 dalam mendorong peningkatan  

 

PDRB Sektor pertanian Propinsi Lampung. 



                                                                                               

 

D.  Kerangka Pemikiran 

 

 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila telah  

 

menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa atau biaya yang harus   

 

dikeluarakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut  

 

(Mangkoesoebroto, 2000 : 169). Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua  

 

pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang  

 

mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Secara garis besar, pengeluaran negara  

 

dibagi menjadi 2 yaitu : 

 

a.   Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk  

 

membiayai kegiatan rutin pelaksanaan pemerintah. 

 

b. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang  

 

ditujukan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan ( sektor-sektor)  

 

(Marselina 2006 : 39). 

 

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah terlaksana secara efisien dan efektif  

 

maka dibuat aturan mengenai pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang  

 

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 

 

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk  

 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan  

 

kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam  

 

belanja aparatur dan belanja publik.Belanja publik merupakan belanja yang  

 

penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat, yang sesuai  

 

dengan keputusan Permendagri No. 13 Tahun 2006. 

 

 

 



                                                                                               

 

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem  pemerintahan Negara  

 

dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan  

 

pemerintah dan pelayanan masyarakat (UU Nomor 32 Tahun 2004). Peranan  

 

pemerintah diharapkan semakin besar dalam mengatur jalannya perekonomian  

 

modern, menurut Musgrave (dalam Guritno Mangkoesoebroto, 2000 :2) ada tiga  

 

golongan besar peranan pemerintah dalam perekonomian yaitu :  

 

 

1.   Peran Aloksi, yaitu peran pemerintah untuk mengusahakan agar  

 

pengalokasian  sumberdaya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal. 

 

2.   Peran Distribusi, yaitu peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi  

  

pendapatan (khususnya) merata di tengah masyarakat. 

 

3.   Peran Stabilisasi, yaitu peran pemerintah untuk menyelaraskan kebijaksanaan- 

 

     kebijaksanaan yang ada. 

 

 

Peranan pemerintah yang tercemin dalam perencanaan untuk membiayai  

 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran  

 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah harus dapat  

 

memaksimalkan pendapatan daerah pada berbagai sektor ekonomi yang ada dan  

 

selanjutnya pemerintah juga harus dapat mengalokasikan pendapatan daerah  

 

tersebut untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan.  

 

 

Untuk menilai keberhasilan suatu daerah salah satu indikator yang digunakan  

 

adalah besarnya PDRB. Dalam pertumbuhan ekonomi bahwa untuk meningkatkan  

 

pendapatan perkapita daerah (PDRB) harus dilibatkan berbagai faktor produksi  

 

(sumber-sumber ekonomi) dalam setiap kegiatan produksi. Pada umumnya faktor  

 

 



                                                                                               

 

produksi dapat dikelompokkan menjadi faktor produksi  tenaga kerja, kapital,  

 

sumberdaya alam, teknologi dan faktor sosial (Suparmoko, 2002 : 100). 

 

 

Nilai PDRB secara umum merupakan nilai dari keseluruhan produksi barang- 

 

barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama satu tahun. Metode  

 

penghitungan PDRB dilakukan dengan 3 (tiga) cara : 

  

a. Ditinjau dari segi produksi yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah  

 

keseluruhan  produksi yang dicapai tiap sektor produksi yang ada dalam suatu  

 

perekonomian. 

 

b.   Ditinjau dari segi pendapatan yaitu dengan menjumlahkan seluruh pendapatan  

 

dari faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan   

 

jasa. 

  

c.  Dari segi pengeluaran yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran para  

 

pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. (Sadono Sukirno, 1988 : 22) 

 

 

Ketersedinya pangan dalam jumah yang cukup ditingkat rumah tangga merupakan  

 

syarat keharusan untuk tercapainya ketahanan pangan, tentu saja hal tersebut  

 

belum cukup. Syarat keharusan tersebut perlu diikuti dengan syarat kecukupan,  

 

dalam hal ini adalah pangan tersebut harus bermutu, aman, merata dan terjangkau.  

 

Bermutu dan aman terkait dengan aspek keamanan pangan, merata mengandung  

 

implikasi perlu tersedia disetiap tempat/daerah dan waktu, dan terjangkau terkait  

 

dengan akses dan daya beli rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan. 

 

 

Tingkat penyedian konsumsi  yang mengalami minus dengan kata lain besarnya  

 

kebutuhan konsumsi pangan dari pada tersedianya  pangan yang dibutuhkan, dan  

 

 



                                                                                               

 

komoditas yang mengalami surplus dengan kata lain besarnya produksi yang  

 

disediakan sedangkan kebutuhan konsumsi kecil.  

 

 

Hal ini menunjukan ketidak efisienan dalam mengelola keuangan daerah yang  

 

dialokasikan buat sektor pertanian dalam memproduksi hasil pertanian.   

 

Sedangkan dana APBD yang dialokasikan cukup besar tapi hasil pertanian yang  

 

di kontribusikan dalam PDRB masih belum memuaskan karena ketidakmerataan  

 

dalam penyediaan konsumsi setiap tahunnya. Walau sektor pertanian adalah  

 

penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB akan tapi masi terjadi  

 

ketidakmerataan dalam tingkat penyediaan konsumsi.  

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

 

BAB I  :Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Permasalahan,  

 

Tujuan  Penulisan, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan 

 

BAB II :Tinjauan Pusaka yang berisikan tentang teori-teori yang berkaitan  

 

dengan penulisan skipsi ini. 

 

BAB III :Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Alat  

 

Analisis dan Gambaran Umum. 

 

BAB IV :Pembahasan  

 

BAB V :Kesimpulan dan Saran 

 

Daftar Pustaka 

 

Lampiran  

 

 

 

 

 

 


