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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

2.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarklan ketentuann perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam 

pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, 

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai 

penambah nilai kekayaan yang bersih.
5
 

 

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang 

diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun 

anggaran yang bersangkutan.
6
 

 

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7
 Sesuai dengan 

ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan 

                                                           
5
Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

6
Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

7
Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah 
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Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-

sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil 

pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan 

tersebut diharapkan menjadi sumber pembiyaan penyelenggaraan dan 

pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat.
8
 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan 

pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan 

bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan 

meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber 

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 

untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan 

dalampelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. 

(Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004). 

 

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, 

pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan 

operasionah rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa 

pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya 

saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk 

melancarkan roda pemerintahan daerah. 

                                                           
8
Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintahan Pusat dan Daerah 



12 
 

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk 

meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya 

dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif 

khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.
9
 

 

2.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang 

No. 33 Tahun 2004 yaitu
10

 : 

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : 

a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang 

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai 

badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan 

pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum 

yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa 

dapat dipaksakan.
11

 

b.  Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi 

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 

memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau 

milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai 

sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung 

walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, 

tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan 

                                                           
9
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 10  tentang Pemerintahan Daerah  

10
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat 

dan Daerah 
11

Ibid 
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yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu 

retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
12

 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan 

daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana 

pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang 

disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai 

dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah 

adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan 

daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan 

memperkembangkan perekonomian daerah.
13

 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang 

tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, 

pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai 

sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan 

yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan 

untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan 

daerah disuatu bidang tertentu.
14

 

2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau peberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan;15 

                                                           
12

Ibid,  hlm. 12 
13

Ibid,  hlm. 12 
14

Ibid,  hlm. 12 
15

Ibid,  hlm. 12 
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3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari  

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, 

pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, 

dan dana alokasi khusus;16 

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber 

lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.17 

 

2.1.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah.  

 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD 

adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Ibid, hlm. 12 
17

Ibid, hlm. 12 
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2.2 Pajak Daerah 

 

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di 

laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang di 

gunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah.
18

 Dalam pemungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang 

berasas sumber yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau 

tempat penghasilan berada. 

 

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga sangat bergantung dari 

partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu 

kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem 

pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi 

dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun 

evaluasi. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi 

keuangan dan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung 

pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

Berdasarkan kedua pendapat dari sarjana-sarjana di atas, maka dapat diketahui 

cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu, sebagai berikut 
19

: 

                                                           
18

 Suandy, Erly. Hukum Pajak. Selemba Empat. 2011 
19

Sutedi, S.H., M.H., Andrian. Hukum Pajak. 2011. Sinar Grafika. Jakarta 
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a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 

individual oleh pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment. 

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur 

desentralisasi fiskal sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk 

mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam pelayanan publik sesuai 

dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan, 

artinya dengan desentralisasi atau otonomi daerah tersebut, kewenangan 

daerah Kabupaten/kota kini menjadi lebih besar dibandingkan dengan 

provinsi atau pusat. Bagaimana masing-masing daerah melaksanakan 

kewenangannya tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai 

kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah serta kondisi setiap 

daerah. 

 

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan konsep antara pajak secara umum dengan 

Pajak Daerah. Terlihat berbeda menurut (Mardiasmo, 2004:98), aparat pemungut, 

dasar pemungutan, dan penggunaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah 

dengan pengaturan dari daerah sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 
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unsur-unsur yang terdapat dalam pajak juga dapat ditemukan pada pajak daerah. 

 
2.2.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak  

Asas-asas pemungutan pajak di anataranya
20

 : 

1. Asas sumber, Asas pemungutan pajak yakni asas sumber adalah asas yang 

menganut cara pemungutan pajak yang tergantuk pada adanya sumber 

penghasilan di suatuu negar. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber 

penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak, tanpa melihat 

wajib pajak itu bertempat tinggal.
21

 

2. Asas Domisili, Asas pemungutan pajak yakni asas Domisili adalah asas yang 

menganut cara pemungutan pajak yang bergantung pada tempat tingga 

(domisili) wajib pajak di suatu negara. Negara di mana wajib pajak itu 

bertempat tinggal berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang 

diperoleh dari manapun.
22

 

3. Asas Nasional, Asas pemungutan pajak yakni asas nasional adalah asas yang 

menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari 

suatu negara.
23

 

4. Asas Yuridis, Asas pemungutan pajak yakni asas Yuridis adalah asas yang 

mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang.
24

 

5. Asas Ekonomis, Asas pemungutan pajak yakni asas Ekonomis adalah asas 

yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi 

produksi dan perekonomian rakyat.25 

                                                           
20

Saidi. M. Djafar. Pembaruan Hukum Pajak. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011 
21

 Ibid 
22

 Ibid 
23

 Ibid 
24

 Ibid 
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6. Asas Finansial, Asas pemungutan pajak yakni Asas Finansial adalah asas 

yang menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak 

harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.26 

 

Pajak (termasuk pajak daerah) pada dasarnya mempunyai fungsi yang 

diperkenalkan sebagai fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur 

(regulation). Fungsi budgetair pajak mengemuka ketika pajak menjadi sumber 

pendanaan bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluarannya baik pengeluaran 

rutin maupun pembangunan. Sementara, fungsi mengatur akan menonjol ketika 

Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan di 

bidang sosial ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya ketika pajak 

yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi pola 

hidup konsumtif, atau pengenaan pajak ekspor nol persen untuk mendorong 

ekspor produk lokal ke pasar global.
27

 

 

2.2.3 Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi 

Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah 

daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada beberapa jenis 

berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah adalah : 

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 

                                                                                                                                                               
25

 Ibid, hlm. 17 
26

 Ibid, hlm. 17 
27

 Ibid, hlm. 17 
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2.2.4 Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten  

Menuurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 14 Tahun 2012 Tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :
28

 

1. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29

 

2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
30

 

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah.
31

 

4. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab 

atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi 

kewajiban wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah.
32

 

                                                           
28

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 
29

 Ibid 
30

 Ibid 
31

 Ibid 
32

 Ibid 



20 
 

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus.
33

 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan.34 

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman 

serta laut wilayah kabupaten/kota.35 

8. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga-rata 

yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,dan bilamana 

tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehanbaru, atau NJOP 

pengganti.36 

9. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat 

NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/ atau bangunan yang tidak kena 

pajak.37 

 

2.3 Retribusi Daerah 

 

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah  

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah, yang di maksud dengan retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan 

                                                           
33

 Ibid, hlm. 19 
34

 Ibid, hlm. 19 
35

 Ibid, hlm. 19 
36

 Ibid, hlm. 19 
37

 Ibid, hlm. 19 
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dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau 

badan.
38

 

 

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasi pajak pusat 

yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan 

tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, 

untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat 

dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang 

penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, 

perbedaannya ialah pada Take and Give.
39

 

 

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak ke kas negara tanpa 

ada kontra prestasi langsung dan yang dapat dipaksakan serta memiliki sanksi 

yang tegas yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Namun tidak semua 

jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi 

hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial, ekonomi layak 

dijadikan sebagai objek retribusi.
40

 

 

2.3.2 Istilah-Istilah yang Berkaitan dengan Retribusi 

a. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan jasa yang 

diberikan oleh pemerintah daerah. 
41

 

b. Objek retribusi, adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh 

pemerintah daerah.
42

 

                                                           
38

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 
39

Soebechi, Imam. JUDICIAL REVIEW Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah. 2012. 

Jakata: Sinar Grafika 
40

Ibid 
41

http/istilah.retribusi.dan.macam-macamnya.id.com Diakses pada 28 November 2014 pukul 15:55 
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c. Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh jasa 

tertentu yang sediakan atau diberikan oleh pemerintah.
43

 

d. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan 

untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Besarnya tarif dapat 

dinyatakan dalam rupiah/unit tingkat penggunaan jasa.
44

 

e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
45

 

f. Surat Setoran retribusi daerah yang disebut juga SSRD adalah surat yang 

digunakan oleh wajib retribusi untuk melukan pembayaran atau penyetoran 

retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah.
46

 

 

2.3.3 Pengakuan Retribusi 

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No..2 Paragraf 22 Tahun 2005 

tentang Realisasi Anggaran Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan 

bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. 

Karena retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah maka 

Retribusi diakui pada sat diterima pada rekening kas umum daerah.
47

 

 

2.3.4 Penghitungan Retribusi 

Didalam menghitung retribusi maka besarnya retribusi yang dibayar oleh orang 

pribadi atau badan tergantung jenis retribusi apa yang yang ia gunakan atau pakai. 

Dalam perhitungan retribusi, perhitungannya disesuaikan dengan jenis retribusi 

                                                                                                                                                               
42

Ibid 
43
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44

Ibid 
45
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46
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47
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yang digunakan sesuai dengan tingkatan tarif yang berbeda, karena masing-

masing retribusi memiliki tarif yang berbeda dan tingkatan yang berbeda. Cara 

perhitungan retribusi Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang 

pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari 

perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut 

ini: Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa.
48

 

 

2.3.5 Pelaporan Retribusi 

Pelaporan retribusi dilaporkan dalam Laporan Keuangan dan Peraturan yang 

mengatur secara umum tentang pelaporan terhadap retribusi terdapat dalam 

pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 Paragraf 8 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005) 

menyatakan bahwa “Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”.
49

 

 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya 

dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber dayaekonomi, kewajiban, 

dan ekuitas dana pemerintahan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya 

sekali dalam satu tahun. Retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah 
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dan merupakan bagian dari pos Laporan keuangan dan disajikan dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah.
50

 

 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha Sendiri ditentukan dalam Pasal 127 Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009, yaitu Retribusi : 

a. Pemakaian kekayaan daerah; 

b. Pasar grosir dan/atau pertokoan; 

c. Tempat pelelangan; 

d. Terminal; 

e. Tempat khusus parkir; 

f. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa; 

g. Retribusi rumah potong hewan; 

h. Pelayanan kepelabuhan; 

i. Tempat rekreasi dan olahraga; 

j. Penyebrangan di air; dan 

k. Penjualan produksi usaha daerah. 

 

2.4 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus pada 

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

 

 

2.4.1 Pengertian Produktivitas Agrobisnis 

Produktivitas Agrobisnis adalah kemungkinan yang dapat dihasilkan atau sesuatu 

hal yang memiliki potensi tertentu untuk di manfaatkan secara maksimal dalam 

hal ini adalah produktivitastanaman sayuran, berarti: sesuatu hal atau potensi 

tertentu yang dapat dimanfaatkan berupa produksi Tandan Buah Segar. Dalam 

                                                           
50
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kegiatan pembudidayaan tanaman sayuran dengan skala besar pada kegiatan 

pemanfaatan produksinya akan membutuhkan tenaga dalam jumlah besar. 

Sehingga, untuk memonitor semua aset yang dalam jumlah besar tersebut. Maka, 

diperlukan metode–metode yang sekiranya akan dapat melindungi aset tersebut 

sampai masa atau waktu yang sesungguhnya dalam hal ini sampai masa dimana 

potensi tersebut benar–benar memberikan manfaat atau dapat memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan terkait yang telah menanamkan 

investasi dalam jumlah besar.  

 

Kegiatan produktivitas adalah kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan bagi 

perusahaan terkait. Adapun salah satu metode yang akan membawa dampak 

positif jika hal tersebut di lakukan dilapangan adalah metode peramalan Potensi 

Produksi.
51

 

 

Oleh karena itu sektor usaha ini, masih membutuhkan kebijakan yang lebih tajam 

dan komprehensif untuk menghadapi kendala yang masih menghadang mulai dari 

hulu (sektor perkebunan), manufaktur (pengolahan) dan perdagangan. Dan di 

kaitkan dengan Pengertian Pendapatan Asli Daerah yang ada di Lampung Tengah, 

berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pusat dan Daerah Pasal 1angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, 

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh 
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daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai 

dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan 

dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).
52

 

 

Tanaman sayuran menempati urutan teratas dalam hal luas areal pertanaman di 

Indonesia. Pada tahun 2011, Lampung berperan dalam menyumbang produksi 

sayuran di Indonesia sebesar 2.940.795 ton (BPS Provinsi Lampung, 2012). 

Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Tanggamus merupakan sentra 

penghasil komoditas sayuran dan tanaman buah segar di Provinsi Lampung. 

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten pemasok sayuran di 

Provinsi Lampung.
53

 

 

Meningkatnya Produktifitas petani moderen adalah sistem usaha pertanian 

modern yang lebih dikenal sebagai agribisnis merupakan suatu alternatif dalam 

perubahan usaha pertanian yang tradisional kearah pertanian yang bukan hanya 

mengelola lahan dengan memanfaatkan teknologi budidaya untuk mendapatkan 

produksi yang maksimal, akan tetapi sudah menyertakan pula masukan teknologi 

untuk mendapatkan produk olahan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 

yang seoptimal mungkin. Sampai saat ini banyak usaha pertanian dengan berbagai 

skala usaha masih terlalu mengeksploitasi lahan untuk tujuan komersil sehingga 

lahan yang sebelumnya cukup baik menjadi lahan yang marjinal. Hal ini tentu 

tidak boleh terjadi terus menerus karena lahan pertanian akan terdegradasi secara 

berangsur-angsur yang berarti kita akan meninggalkan lahan bermasalah untuk 

generasi masa datang. Apalagi dalam kerangka ekonomi kerakyatan segala usaha 
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termasuk dalamnya usaha pertanian haruslah mempertimbangkan kelestarian dan 

keberlanjutan sumberdaya yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan 

pemahaman sumberdaya petani tentang teknologi di bidang pertanian sehingga 

pemanfaatan lahan dapat dilakukan dengan baik.
54

 

 

Tanaman yang menjadi unggulan di Kabupaten ini antara lain sawi, terong, tomat, 

mentimun, dan cabai serta buah-buah yang lainya. Luas panen dan produksi 

tanaman sayuran tertinggi di Kabupaten Tanggamus terdapat di Kecamatan 

Sumberejo, sedangkan Kecamatan Gisting berada pada urutan kedua. Namun 

demikian, nilai produktivitas Kecamatan Gisting hampir sama dengan Kecamatan 

Sumberejo dengan selisih nilai produktivitas sebesar 0,01ton/ha.Masalah yang 

terjadi adalah ketidakmampuan petani untuk meningkatkan kualitas produknya. 

Hal tersebut dikarenakan tidak ada atau kurangnya informasi yang diperoleh 

petani tentang komoditas yang sesuai dengan kondisi daerah di Kecamatan 

Gisting, Tanggamus.Namun demikian, potensi yang dimiliki Kecamatan Gisting 

sangat baik dilihat dari segi ragam komoditas serta produktivitasnya, sehingga 

memicu masalah dalam upaya pengembangan usahatani yang efektif danefisien.
55

 

 

Hal ini akan berdampak terhadap pendapatan petani yang relatif rendah, sehingga 

menimbulkan permasalahan berapakah tingkat pendapatan usahatani untuk setiap 

jenis tanaman sayuran di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.Dalam upaya 

pengembangan usahatani sayuran,petani perlu melakukan satu bentuk 
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pengambilan keputusan untuk mampu mengetahui potensi tanaman sayuran yang 

paling unggul guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .
56

 

 

Hal ini akan menimbulkan permasalahan bagaimana memperoleh urutan 

komoditas sayuran unggulan yang tepat sebagai upaya pengembangan usahatani 

dan hubungan antara pendapatan usahatani sayuran di Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus dengan hasil pengambilan keputusan tanaman sayuran 

unggulan.
57

 

 

2.4.2 Penggunaan Sarana Produksi 

Dalam proses produksi usahatani sayuran, sarana produksi yang digunakan di 

daerah penelitian adalah benih, pupuk (Urea, TSP, KCl, NPK, ZA, BAS, dan 

pupuk kandang), pestisida, dan irigasi. Benih yang digunakan yaitu sawi bermerek 

sakata, terong bermerek mustang, tomat bermerek timoti dan tantina, mentimun 

bermerek hercules, serta cabai bermerek lado dan rodeo. Penggunaan pestisida 

berjenis insektisida dengan merek Agrimek, Rotras, Regen, Dursban, dan 

pestisida berjenis fungisida dengan merek Scor, Toufu, Aritop, Amirstartop.
58

 

 

Keadaan produktifitas di Daerah: 

a. Musim 

Pada musim kemarau tiap daerah berbeda-beda keadannya, ada yang panas 

sekali, ada yang tidak terlalu panas, ada daerah yang tidak bisa ditanami apa-

apa, sebaliknya ada juga daerah yang justru pada musim kemarau akan lebih 
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menguntungkan jika digunakan sebagai tempat usaha tani.Apabila pada suatu 

keadaan tertentu tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya suatu proses 

produksi maka tentu tidak akan diadakan penyuluhan di tempat usaha tani 

seperti demonstrasi, sehingga dalam hal ini akan lebih memungkinkan untuk 

diadakan pertemuan di rumah petani. 

b. Keadaan Usahatani 

Musim sangat erat hubungannya dengan kedaan usaha tani, maka keadaan 

usaha tani suatu daerah turut mempengaruhi pemilihan metode penyuluhan. 

Misalnya untuk mengintensifkan ternak unggas disuatu daerah maka 

dipilihmetode demonstrasi, sedangkan untuk tujuan introduksi diterapkan 

metode karya wisata ke tempat lain. 

c. Keadaan Lapangan 

Keadaan lapangan seperti topografi, jenis tanah, sistem pengairan serta sarana 

perlu juga dipertimbangkan. Contoh: untuk perkampungan yang letaknya 

terpisah-pisah maka kegiatan penyuluhannya akan lebih efektif dilakukan di 

tempat tinggal petani atau di lahan usaha taninya. 

d. Kebijaksanaan Pemerintah 

Kebijaksanaan pemerintah yang berasal dari pusat atau daerah kadang-kadang 

menentukan dalam pemilihan metode penyuluhan. Pendekatan intensifikasi 

secara massal dan crash program memerlukan waktu yanmg relatif cepat 

daripada pendekatan perorangan yang pada dasarnya akan membutuhkan 

waktu relatif lebih lama. 
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2.4.3 Kontribusi terhadap Produktivitas Agrobisnis 

Banyak orang memperkirakan bahwa dengan laju pertumbuhan penduduk di 

dunia yang tetap tinggi setiap tahun, sementara lahan-lahan yang tersedia untuk 

kegiatan-kegiatan pertanian semakin sempit, maka pada suatu saat dunia akan 

mengalami krisis pangan (kekurangan stok), seperti juga diprediksi oleh teori 

Malthus. Namun keterbatasan stok pangan bisa diakibatkan oleh dua hal: karena 

volume produksi yang rendah ( yang disebabkan oleh faktor cuaca atau lainnya), 

sementara permintaan besar karena jumlah penduduk dunia bertambah terus atau 

akibat distribusi yang tidak merata ke seluruh dunia. 

 

Mungkin sudah merupakan evolusi alamiah seiring degan proses industrialisasi 

dimana pangsa output agregat (PDB) dari pertanian relatif menurun, sedangkan 

dari industri manufaktur dan sektor-sektor skunder lainnya, dan sektor tersier 

meningkat. Perubahan struktur ekonomi seperti ini juga terjadi di Indonesia. 

Penurunan kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB bukan 

berarti bahwa volume produksi berkurang (pertumbuhan negatif). Tetapi laju 

pertumbuhan outputnya lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan output di 

sektor-sektor lain. 

 

Kemampuan kabupaten Tanggamus meningkatkan produksi pertanian untuk 

swasembada dalam penyediaan pangan sangat ditentukan oleh banyak faktor 

eksternal maupun internal. Satu-satunya faktor eksternal yang tidak bisa 

dipengaruhi oleh manusia adalah iklim, walaupun dengan kemajuan teknologi saat 

ini pengaruh negatif dari cuaca buruk terhadap produksi pertanian bisa 

diminimalisir. Dalam penelitian empiris, factor iklim biasanya dilihat dalam 
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bentuk banyaknya curah hujan (millimeter). Curah hujan mempengaruhi pola 

produksi, pola panen, dan proses pertumbuhan tanaman. Sedangkan faktor-faktor 

internal, dalam arti bisa dipengaruhi oleh manusia, di antaranya yang penting 

adalah lusa lahan, bibit, berbagai macam pupuk (seperti urea, TSP, dan KCL), 

pestisida, ketersediaan dan kualitas infrastruktur, termasuk irigasi, jumlah dan 

kualitas tenaga kerja (SDM), K, dan T. kombinasi dari faktor-faktor tersebut 

dalam tingkat keterkaitan yang optimal akan menentukan tingkat produktivitas 

lahan (jumlah produksi per hektar) maupun manusia (jumlah produk per 

L/petani).  

 

Secara statistik nilai koefisien korelasi (r) dengan software SPSS 16.0 yang 

didapat yaitu sebesar 0,973 atau 97,3% dengan signifikan 0,005. Hal iniberarti 

bahwa antara pendapatan usahatani dan pengambilan keputusan mempunyai 

hubungan yang positif dan memiliki hubungan yang erat, dimana semakin besar 

pendapatan maka semakinkuat keputusan petani untuk memilih komoditas 

tersebut. 

 

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kabupaten Tanggamus 

 

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Kabupaten Tanggamus.
59
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a. Kepala Dinas  

Mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan dan mengkondisikan 

mengatur, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan Dinas Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus 

 

b. Sekretariat 

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok, memimpin, merencanakan, mengatur 

dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraaan bagian Tata Usaha. 

Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub. Bagian Perencanaan; 

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, 

mengatur dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bagian Perencanaan 

yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, kordinasi perencanaan 

pembangunan serta pembinaan/ pengendalian dan penyusunan program Bidang 

Tanaman Tangan dan Hortikultura; 

 

2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, 

merencanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, 

keamanan dan kerumahtanggaan serta umum, pengelolaan keuangan dan 

perbendaharaan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan dan 

pembinaan karir pegawai. 
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c. Bidang Bina Produksi 

Mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengevaluasi 

kegiatan penyelenggaraan seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; 

Bidang Bina Produksi membawahi : 

1. Seksi Tanaman Pangan; 

Seksi tanaman pangan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, 

mengatur dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi Tanaman Pangan 

yang meliputi melakukan pemberian pembimbingan dan pelayanan administrasi 

dan teknis di bidang penerapan paket teknologi, penyiapan dan melaksanakan 

pembinaan serta pemantauan dan penggunaan pupuk tanaman pangan, peredaran 

dan pengawasan benih sebar, penangkaran benih, dan pengelolaan balai benih; 

 

2. Seksi Hortukultura 

Seksi hortikultura mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur 

dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi Hortikultura yang meliputi 

melakukan pemberian bimbingan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang 

penerapan paket teknologi, penyiapan dan menyelaksanakan serta pemantauan 

penggunaan pupuk tanaman hortikultura, peredaran dan pengawasan bibit 

hortikultura, pengelolaan balai benih pembantu hortikultura, serta perluasan 

tanaman pangan bergizi kepada petani; 

 

d. Bidang Sarana dan Prasarana 

Mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengevaluasi 

kegiatan penyelenggaraan seksi Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Lahan 

dan Air; 
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Bidang Sarana dan Prasarana membawahi : 

1. Seksi Perlindungan Tanaman; 

Seksi perlindungan tanaman mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, 

mengatur dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi Perlindungan 

Tanaman. 

 

2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; 

Seksi pengelolaan lahan dan air mempunyai tugas pokok memimpin, 

merencanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi 

Pengelolaan Lahan dan Air. 

 

e. Bidang Bina Usaha Tani 

Mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan 

mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan 

Hasil serta Pemasaran. 

 

Bidang Bina Usaha Tani, membawahi : 

1. Seksi Bina Usaha dan Agribisnis; 

Seksi bina usaha dan agribisnis mempunyai tugas pokok memimpin, 

merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi Bina 

Usaha dan Agribisnis yang meliputi melaksanakan pembinaan, inventarisasi, 

penyebaran informasi pasar dan pengelolaan hasil. 

 

2. Seksi Pemasaran; 

Seksi pemasaran mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, 

dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi pemasaran yang meliputi 
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melakukan pembangunan, mengelola, bimbingan, pemantauan, pengawasan dan 

operasional pasar pertanian, pengumpulan pengelolaan pelayanan dan penyebaran 

informasi produk pertanian, system jaringan mutu dan melaksanakan promosi 

pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional; 

 

2.6 Produktivitas Agrobinis Kabupaten Tanggamus 

 

Pertanian merupakan sektor terbesar penyumbang perekonomian di Kabupaten 

Tanggamus, Pertanian di sini mencakup pertanian tanaman bahan makanan, 

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

Padi tahun 2012 mengalami kenaikan dibanding tahun 2011, hal ini dipengaruhi 

oleh luas panen, nilai produktivitas tanaman padi rata-rata mencapai 5,56 ton/ha. 

Produksi Tanaman padi ladang pada tahun 2012 mengalami kenaikan yaitu 

mencapai 20 persen dari tahun sebelumnya dengan wilayah Kecamatan 

Kelumbayan Barat merupakan daerah produksi padi ladang terbesar dengan 

capaian produksi padi ladang sebesar 1.696 (18.80 %) dari total produksi se-

Kabupaten Tanggamus. 

 

Produksi Tanaman buah-buahan terbesar adalah durian sebesar 66.365 ton, 

disusul kemudian salak (23.170 ton) sehingga tidak salah apabila Kabupaten 

Tanggamus merupakan salah satu sentra buah durian Produksi Komoditas 

perkebunan tahun 2012 terbesar adalah Kopi (24.252,08 ton) dengan Kecamatan 

Pugung merupakan penghasil terbesar Persentase Kopi mencapai 55,20 persen 

dari total produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Tanggamus. Kemudian 

disusul komoditas Kelapa Dalam 11.569,95 ton mencapai 26,33 persen dari total 

produksi tanaman perkebunan di kabupaten Tanggamus. 
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2.6.1 Pendapatan Usahatani Sayuran 

Pendapatan usahatani sayuran adalah penerimaan dikurangi dengan biaya 

produksi per luas garapan petani.Biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani 

untuk setiap musim tanam terdiri dari biayatunai dan biaya diperhitungkan.
60

 

Biaya tunai berasaldari pembelian benih, pupuk, pestisida, biayatenaga kerja luar 

keluarga, iuran irigasi, sewalahan, serta sewa bajak.Biaya diperhitungkan berasal 

dari biaya tenaga kerja dalam keluarga dan penyusutan alat.
61

Hasil analisis 

pendapatan usahatani sawi diperoleh bahwa pendapatan usahatani sawi petani 

responden per 0,27 ha atas biaya total sebesar Rp7.506.423,50 dengan nisbah 

penerimaan sebesar 5,32 artinya setiap Rp 1,00 biaya total yang dikeluarkan akan 

menghasilkan penerimaan sebesar Rp5,32. Nisbah penerimaan ini bernilai lebih 

besar dari 1,00 artinya usahatani sawi yang dilakukan oleh petani responden 

secara ekonomi menguntungkan. Pendapatan usahatani sawi ini,apabila dihitung 

per ha maka pendapatan atas biaya totalnya adalah Rp 27.801.568,52. 

 

Hasil analisis pendapatan usahatani terong diperoleh bahwa pendapatan usahatani 

terong petani responden per 0,225 ha atas biaya total sebesar Rp 6.068.760, 02, 

sedangkan per/ha pendapatannya yaitu Rp 26.972.266,71. Nisbah penerimaan 

usahatani terong yaitu sebesar 3,0artinya setiap Rp1,00 biaya total yang 

dikeluarkanakan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 3,01. Nisbah penerimaan 

ini bernilai lebih besar dari1, 00 artinya usahatani terong yang dilakukan oleh 

petani secara ekonomi menguntungkan.
62
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Hasil analisis pendapatan usahatani tomat diperoleh bahwa pendapatan usahatani 

tomat petani responden per 0,216 ha atas biaya total sebesar Rp 3.570.475, 58 

dengan nisbah penerimaan sebesar 2,36 artinya setiap Rp1,00 biaya total yang 

dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan Rp 2,36. Nisbah penerimaan ini 

bernilai lebih besar dari 1, 00 artinya usahatani tomat yang dilakukan oleh petani 

responden secaraekonomi menguntungkan, sedangkan untuk per ha pendapatan 

usahatani tomat sebesar Rp. 16.529.979, 56.Hasil analisis pendapatan usahatani 

mentimun diperoleh bahwa pendapatan usahatani mentimunper 0,318 ha atas 

biaya total sebesar Rp. 2.951.097.29. Berdasarkan hasil analisis tersebut, 

diketahui bahwa pendapatan usaha tani mentimun per ha adalah sebesar Rp 

9.280.180, 17.
63

Atas biaya total sebesar Rp 32.333.446,35 dengan R/C 10,58. 

Nilai R/C ini artinya setiap Rp 1, 00 biaya total yang dikeluarkan akan 

menghasilkan penerimaan sebesar Rp 10, 58.
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2.6.2 Manfaat Produktivitas Agrobisnis  

Untuk Meningkatkan Produktivitas yang Maxsimal Kita Memerlukan sentuhan 

teknologi seperti alat bantu peyuluhan seperti pasilitas (prasarana), di perlukan 

juga alat-alat mekanisasi pertanian supaya efisien teknik dan biaya. Mewujudkan 

tujuan pembangunan pertanian memerlukan tiga fungsi yaitu fungsi pengaturan 

dan pelayanan oleh Dinas, fungsi penyuluhan serta fungsi penelitian. Ketiga 

fungsi tersebut kedudukannya sepadan dalam melaksanakan pembangunan 

pertanian, sehingga Tujuan penyuluhan pertanian adalah dalam rangka 

menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten sehingga 

mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better 
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farming), berusaha tani lebih menguntungkan (better bussines), hidup lebih 

sejahtera (better living) dan lingkungan lebih sehat. Penyuluhan pertanian dituntut 

agar mampu menggerakkan masyarakat, memberdayakan petani-nelayan, 

pengusaha pertanian dan pedagang pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


