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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sektor pertanian padi terhadap 

pembangunan ekonomi di desa Galumpang Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli. 

Peneltian dilakukan di desa Galumpang Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli. Guna 

melengkapi prmbahasan dalam penulisan, maka penelitian menggunakan jenis data-data 

kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yakni data primer dan data sekunder, populasi 

penelitian adalah masyarakat desa Galumpang Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli. 

Pemilihan sampel menggunakan sampel acak. Dalam pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan metode observasi interview dan dokumentasi. Data responden yang terkumpul 

dianalisa dengan analisisn statistik(uji korelasi, uji koefisiensi determinasi, dan uji t).analisis 

perhitungan sektor pertanian padi terhadap pembangunan ekonomi di desa Galumpang 

kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli menunjukkan angka Positif berarti ada pengaruh 

yang signifikan antara sektor pertanian padi terhadap pembangunan ekonomi maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini cukup bukti untuk diterima. Nilai R=0,8194artinya sektor 

pertanian padi berpengaruh secara nyata terhadap pembangunan ekonomi di desa Galumpang 

Kecamatan Dakopamean Kabupatenb Tolitoli sebesar 81,94 %. 

Kata Kunci : 

 

Pendahuluan 

Negara indonesia dikenal sebagai 

negara agraris yang berarti negara yang 

mengandalkan sektor pertanian baik 

sebagai sumber mata pencaharian maupun 

sebagai penopang pembangunan. Sektor 

pertanian meliputi subsektor tanaman 

bahan makanan, subsektor peternakan dan 

subsektor kehutanan. Pertanian merupakan 

sala satu sektor yang sangat dominan 

dalam pendapatan masyarakat indonesia. 

 

Mayoritas penduduk indonesia bekerja 

sebagai petani. Namun produktifitas 

pertanian masih jauh dari harapan. Sala 

satu faktor penyebab kurangnya 

produktifitas pertanian adalah sumber daya 

manusia yang masih rendah dalam 

mengelola lahan pertanian dan hasilnya 

mayoritas petani di indonesia masih 

menggunakan sistem manual dalam 

pengolahan lahan pertanianya. 

 

Pembangunan ekonomi adalah 

salasatu tolak ukur untuk menunjukkan 

adanya pembangunan ekonomi di suatu 

daerah, dengan kata lain pertumbuhan 

ekonomi dapat memperlihatkan adanya 

pembangunan ekonomi. 

Pembangunan nasional 

menitikberatkan pada sektor manufaktur, 

sementara sektor pertanian yang sampai 

saat ini masih merupakan tumpuan hidup 

masyarakat pada umumnya hanya 

diposisikan sebagai sektor pendukung. 

Dibanyak negara sektor pertanian 

merupakan prasyarat bagi pembangunan 

sektor industri dan jasa. 

 

Era globalisasi yang akan datang 

memberikan peluang bagi sektor pertanian 

untuk berkembang lenih cepat. Tetapi 

sekaligus memberikan tantangan baru 

karena komuditas pertanian harus 



mempunyai keunggulan,daya saing dan 

kemandirian produk pertanian yang 

sedemikian rupa sehingga produk 

pertanian mampu bersaing baik dipasar 

domestik maupun pasar internasional. 

 

Dampak pembangunan dapat dilihat 

dari variabel makro ekonomi dimana 

pembangunan pertanian dan pedesaan 

menjadi satu bagian. Pertanian dan 

pedesaan memiliki potensi yang cukup 

besar terkait dengan masalah-masalah 

kontribusi terhadap perekonomian nasional 

melalui hasil yang diperoleh dari 

pendapatan hasil domestik bruto, sehingga 

sektor pertanian ditempatkan pada posisi 

priotitas dalam perencanaan pembangunan 

nasional. 

 

Sektor pertanian merupakan sektor 

yang mempunyai peranan strategis dalam 

struktur pembangunan perekonomian 

nasional. Sektor ini merupakan sektor yang 

tidak mendapatkan perhatian secara serius 

dari pemerintah. Sektor pertanian harus 

menjadi sektor yang modern, efisien dan 

berdaya saing dan tidak boleh dipandang 

hanya sebagai katup pengaman untuk 

menampung tenaga kerja tidak terdidik 

yang melimpah ataupun penyedia pangan 

yang murah agar sektor industri mampu 

bersaing dengan hanya mengandalkan 

upah rendah. 

 

Kabupaten tolitoli juga mempunyai 

potensi ekonomi yang besar dibidang 

pertanian selain dibidang industri dan 

perdagangan. Terlihat dari banyaknya 

masyarakatyang berusaha dibidang 

pertanian. Kebijakan pembangunan 

dibidang pertanian khususnya pertanian 

padi ditekankan pada pengembangan 

sumber daya-nya yang meliputi sumber 

daya manusia dan sumber daya alam. 

Peranan sektor pertanian yang meliputi 

pertanian pangan, perkebunan, peternakan, 

dan perikanan dalam perekonomian di 

Kabupaten Tolitoli selama ini masih 

dominan. Potensi pertanian didaerah 

Kabupaten Tolitoli tersebar diseluruh 

wilayahnya dan Kabupaten Tolitoli 

menjadi salah satu (lumbung) Pangan 

nasional terutama padi yang merupakan 

hasil utama pertanianya. 

 

Rumusan Masalah 

Apakah sektor pertanian padi 

berpengaruh terhadap pembangunan 

ekonomi di Desa Galumpang Kecamatan 

Dakopamean Kabupaten Tolitoli. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan 

dalampenelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh sektor pertanian padi terhadap 

pembangunan ekonomi di Desa 

Galumpang Kecamatan Baolan Kabupaten 

Tolitoli. 

 

Kegunaan Penelitian 

Keguaan Penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai bahan masukan kepada 

pemerintah dan masyarakat dalam 

hal peningkatan pembangunan 

ekonomi melalui sektor pertanian 

padi di Desa Galumpang 

Kecamatan Dakopamean 

Kabupaten Tolitoli. 

2. Sebagai bahan referensi peneliti 

lain yang bermaksud melakukan 

penelitian yang sama. 

 

Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi didefenisikan 

sebagai suatu proses yang menyebabkan 

pendapatan perkapita penduduk suatu 

negara meningkat dalam jangka panjang. 



Jadi pembangunan ekonomi dipandang 

sebagai suatu proses keterkaitan dan saling 

mempengaruhi antara faktor-faktor yang 

menghasilkan.(Djojohadikusumo, 1994) 

menyatakan pembangunan ekonomi adalah 

suatu proses peralihan (transisi) dari 

tingkat ekonomi tertentu yang corak 

sederhana menuju tingkat ekonomi yang 

lebih maju. 

 

Tujuan utama pembangunan ekonomi 

adalah menciptakan tingkat pertumbuhan 

GNP yang setinggi-tingginya, akan tetapi 

diikuti dengan pemberantasan kemiskinan, 

penaggulangan ketimpangan pendapatan, 

penyediaan lapangan kerja, pendidikan 

yang lebih baik, peningkatan standar 

kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi 

lingkungan hidup, pemerataan 

kesempatan, pemerataan kebebasan 

individual, dan penyegaran kehidupan 

budaya menurut (Lia Amalia, 2007). 

 

Pembangunan Pertanian 

Peranan sektor pertanian dalam 

membangun ekonomi sangat penting 

karena sebagian anggota masyarakat di 

negara-negara berkembang 

mengantungkan hidupnya pada sektor 

pertanian. Sektor pertanian menjadi sektor 

yang mempunyai peranan penting dalam 

menyediakan input, tenaga kerja bagi 

sektor industri dan sektor-sektor modern 

lainya. Sektor pertanian juga menjadi 

sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi 

negara. 

 

Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

Unsur-unsur pokok perencanaan 

pembangunan ekonomi yaitu : 

1. Kebijaksanaan dasar dan strategi 

dasar rencana pembangunan 

2. Adanya kerangka rencana makro 

3. Perkiraan sumber daya bagi 

pembangunan khususnya sumber-

sumber pembiayaan 

4. Uraian tentang kerangka 

kebijaksanaan yang 

konsistenseperti kebijakan fiskal, 

penganggaran, moneter, harga serta 

kebijaksanaan sektoral lainya. 

 

Menurut Jhigan(1983) syarat-syarat 

keberhasilan suatu perencanaan 

memerlukan adanya hal-hal berikut : 

1. Komisi perencanaan 

2. Data Statistik 

3. Tujuan 

4. Penetapan Sasaran dan Prioritas 

5. Keseimbangan dalam perencanaan 

 

Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan sehubungan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini 

diduga bahwa sektor Pertanian Padi 

Berpengaruh Terhadap Pembangunan 

Ekonomi di Desa Galumpang Kecamatan 

Dakopamean Kabupaten Tolitoli 

 

Metodologi Penelitian 

3.1. Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa 

Galumpang Kecamatan Dakopamean 

Kabupaten Tolitoli dengan pertimbangan 

Desa Galumpang merupakan sala satu 

daerah sentral produksi pertanian padi di 

Kabupaten Tolitoli. Waktu penelitian 

dilakukan mulai bulan mei sampai dengan 

bulan juli 2014 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi yaitu penelitian dengan 

mengadakan pengamatan dilapangan 

(lokasi) untuk mengumpulkan data 



yang berkaitan dengan pembangunan 

sektor pertanian 

2. Wawancara adalah kegiatan tanya 

jawab yang dilakukan secara langsung 

kepada responden. 

3. Dokumentasi yaitu berupa data-data 

yang diperoleh secara tertulis 

berupaliteratur-literatur, buku-buku, 

gambar-gambar yang perlu diambil 

untuk keperluan penelitian. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakndalam 

penelitian ini : 

1. Data Kualitatif,yaitu data yang 

berupa keterangan yang berkaitan 

dengan pembahasan baik secara 

lisan maupun tulisan.  

2. Data kuantitatif yaitu data yang 

diperoleh dari objek penelitian 

dalam angka-angka yang relevan 

dengan permasalahan yang 

dibahas. 

 

3.3.2. Sumber Data 

1. Data Primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari hasil 

observasi dan wawancara 

langsung kepada pihak 

responden dengan mengunakan 

daftar pertayaan (kuisioner) 

2. Data Sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari instansi dan 

lembaga pemerintah yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3.4. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh masyarakat petani 

padi di Desa Galumpang 

Kecamatan Dakopamean 

Kabupaten Tolitoli. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagian petani padi yang 

ditentukan dengan persamaan 

sebagai berikut : 

 

n = 
𝑁

𝑁𝑑2+1
 

 

Dimana : 

n =  Jumlah sampel 

N =  Jumlah Populasi 

𝑑2= Presisis batas simpangan 

toleransi 15 % 

 

n = 
776

776(15%)2+1
 

 

n = 42 

 

Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 42 orang. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Untuk menguji kebenaran dari 

hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, 

maka metode analisis data yang digunakan 

yakni : 

1. Analisis Kualitatif 

Adalah analisis yang menguraikan atau 

melihat kondisi sector pertanian padi 

dan pertumbuhan ekonomi di Desa 

Galumpang Kecamatan Dakopamean 

Kabupaten Tolitoli. 

2. Analisis Kuantitatif 

a. Analisis Korelasi, digunakan untuk 

menentukan keeratan hubungan 

antara sector pertanian padi (X) 

terhadap pembangunan Ekonomi 

(Y) pada tahun 2013 dengan 

mengunakan formula sebagai 

berikut : 

 



r = 
𝑛  ( 𝑋𝑌)−( 𝑋)( 𝑌)

 (𝑛  𝑋2 −( )2 .𝑛  𝑌2 −( 𝑌)2)
 

 

Dimana : 

r  =  Koefisien Korelasi 

X = Sektor pertanian Padi 

(presentasi nilai responden) 

Y = Pembanguna Ekonomi 

(Presentasi Nilai responden) 

n = Jumlah Sampel 

 

b. Analisis Koefesien Determinasi. 

Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh 

sektor pertanian padi (X) terhadap 

pembangunan ekonomi (Y), maka 

dapat dilakukan perhitungan dengan 

rumus koefisien determinasi : 

 

R= ( r ) 
2
 

 

c. Uji signifikasikan 

Uji signifikan korelasi dimaksudkan 

untuk menguji besarnya hubungan 

antara variabel sektor pertanian padi 

terhadap pembangunan ekonomi di 

Desa Galumpang Kecamatan 

Dakopamean Kabupaten Tolitoli 

adalah sama dengan nol. Jika besar 

hubungannya sama dengan nol, 

maka hal tersebut menunjukkan 

bahwa hubungan antara variabel 

sektor pertanian padi dengan 

pembangunan ekonomi di Desa 

Galumpang masih sangat lemah dan 

tidak berarti. Sebaliknya jika 

hubungan antaravariabel itu secara 

signifikan berbeda dengan nol, 

maka hubungan itu kuat dan berarti. 

Untuk menguji besarnya hubungan 

antara variabel itu digunakan uji t 

sebagai berikut : 

 

t = 
𝑟   𝑛  − 2

 1 − 𝑟2
 

dimana : 

t = nilai t dihitung 

r = nilai koefisien korelasi 

n = jumlah sampel 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

4.1. Deskripsi Kondisi Sektor Pertanian di 

Desa Galumpang 

1. Jumlah Petani 

Petani padi sawah yang ada di Desa 

Galumpang berjumlah 776 orang 

petani. Dapat dikelompokkan sesuai 

dengan status pengusahaan lahanya 

yaitu petani pemilik penggarap, petani 

penyakap, dan petani penyewa. 

Jumlah petani sesuai dengan status 

pengusahaannya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 1 

Status Pengusahaan Lahan Petani Padi Sawah 

Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean Tahun 2013 

No Status Pengolahan Lahan Jumlah Jiwa  Presentase (%) 

1. Petani Pemilik Penggarap 474 61,08 

2. Petani Penyakap 257 33,12 

3. Petani Penyewa 45 5,80 

 Jumlah 776 100,00 

Sumber : Data Penduduk Kantor Desa Galumpang Tahun 2013 

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa 

petani padi sawah yang ada di Desa 

Galumpang Kecamatan Dakopamean 

Kabupaten Tolitoli, status 



pengusahaan lahannya sebagai petani 

pemilik penggarap dengan jumlah 474 

orang atau sebesar 61,08 %, petani 

penyakap sebanyak 257 orang atau 

sebesar 33,12 % , dan petani penyewa 

sebanyak 45 orang atau sebesar 5,80 

%. 

2. Jumlah Responden 

Jumlah responden yaitu petani 

pemilik penggarap, penyakap maupun 

penyewa di tinjau dari tingkat 

pendidikan sebagaian besar responden 

berpendidikan sekolah dasar (SD), 

kemudian disusul oleh pendidikan 

SLTP dan SLTA. 

 

Tabel 2 

Tingkat Pendidikan Responden  

Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean 

Tahun 2013 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Petani Presentase (%) 

1. SD/Sederajat 22 57,89 

2. SMP/Sederajat 9 23,68 

3. SMA/Sederajat 7 18,42 

Jumlah 38 100,00 

Sumber : Data Primer setelah diolah tahun 2013 

 

3. Jenis Sektor, Luas dan Jumlah 

Produksi 

Luas Lahan merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi produksi 

dalam setiap usaha tani, sekaligus 

merupakan bagian terpenting dari 

semua kegiatan usaha tani. 

 

Tabel 3 

Jenis Sektor, Luas Lahan dan Jumlah Produksi 

Oleh Petani Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean 

Tahun 2009-2013 

No Sektor 
Luas Lahan (Ha)/tahun Produksi (Kg)/Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Cengkeh 115 131 131 131 132 15.000 25.000 25.000 27.000 28.500 

2. Padi 88 88 90 93 93 96.800 96.700 99.000 102.300 105.200 

3. Kelapa 93 101 101 92 92 17.700 15.400 18.500 58.000 56.000 

4. Coklat 15 15 15 15 15 1.500 1.200 1.200 1.000 1.000 

Sumber : kantor desa Galumpang  

 

Dari tabel 3 diperoleh informasi 

bahwa masyarakat petani di Desa 

Galumpang memiliki berbagai jenis 

usaha sektor pertanian yang dominan 

adalah empat sektor yakni cengkeh, 

padi, kelapa dan coklat. Pada sektor 

pertanian cengkeh sejak tahun 2009 

hingga tahun 2013 luas lahan 

cenderung meningkat demikian pula 

hasil produksinya. Sektor pertanian 

padi pun demikian sejak tahun 2009 

hingga tahun 2013 baik pengusahaan 

lahan dan produksinya juga 

mengalami peningakatan. Sedangkan 

sektor pertanian/perkebunan kelapa 

sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 

luas lahan dan produksinya 

mengalami pasang surut dan pada 

sektor pertanian/perkebunan coklat 

luas lahan sejak tahun 2009 hingga 



tahun 2013 adalah tetap dan 

produksinya cenderung menurun pada 

setiap tahunya. 

 

4. Pendapatan Petani dari Sektor 

Pertanian Padi 

Pendapatan mempunyai hubungan 

yang erat dengan tingkat produksi 

yang dicapai. Apabila produksi 

meningkat maka pencapatan 

cenderung meningkat pula. 

Pendapatan merupakan selisih antara 

penerimaan dengan total biaya 

produksi. Mengenai total pendapatan 

yang diperoleh petani padi sawah 

sekali panen dapat dijelaskan pada 

tabel 4 berikut ini : 

 

Tabel 4 

Total pendapatan yang diterima petani yang bersumber dari sektor  

Pertanian Padi di Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean 

Sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 

No Tahun 
Produksi 

(Kg) 
Harga/Kg 

Pendapatan 

Bruto (Rp) 
Biaya (Rp) 

Pendapatan 

Bersih (Rp) 

1. 2009 96.800 5.000 484.000.000 169.400.000 314.600.000 

2. 2010 96.700 5.000 483.500.000 169.225.000 314.275.000 

3. 2011 99.000 6.000 594.000.000 207.900.000 386.100.000 

4. 2012 102.300 7.000 716.100.000 250.635.000 465.465.000 

5. 2013 105.200 7.000 736.400.000 257.740.000 478.660.000 

Jumlah 500.000  3.014.000.000 1.054.900.000 1.959.100.000 

Rata-rata 100.000  602.800.000 210.980.000 391.820.000 

Sumber : Kantor Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean 

 

Pada tabel 4 dapat dikemukakan bahwa 

total pendapatan bersih masyarakat petani 

desa Galumpang yang diperoleh dari 

sektor pertanian padi pada tahun 2009 

dengan lahan 88 Ha mampu memproduksi 

beras sebanyak 96.800 Kg adalah sebesar 

Rp. 314.600.000,-. Pada tahun 2010 total 

pendapatan bersih petani dengan lahan 88 

Ha mampu memproduksi beras sebanyak 

96.700 Kg adalah sebesar Rp. 

314.275.000,-. Pada tahun 2011 total 

pendapatan bersih petani dengan lahan 90 

Ha mampu menghasilkan beras sebanyak 

99.000 Kg adalah sebesar Rp. 

386.100.000,- . pada tahun 2012 total 

pendapatan bersih petani dengan lahan 93 

Ha mampu memproduksi beras sebanyak 

102.300 Kg adalah Rp. 465.465.000,-. 

Pada tahun 2013 total pendapatan petani 

dengan lahan 93 Ha mampu memproduksi 

beras sebanyak 105.200 Kg adalah Rp. 

478.660.000,-. Jika dirata-ratakan sejak 

tahun 2009 hingga tahun 2013 produksi 

sektor pertanian padi di Desa Galumpang 

Kecamatan Dakopamean Kabupaten 

Tolitoli adalah sebesar 100.000 Kg dan 

pendapatan bersih sebesar Rp. 

391.820.000,-. Pendapatan di sektor 

pertanian padi cenderung meningkat setiap 

tahunya hal ini disebabkan masih adanya 

lahan tidur yang dapat dikelola masyarakat 

untuk dijadikan lahan sawah sehingga luas 

lahan bisa semakin bertambahdan produksi 

semakin meningkat. 

 

4.2. Pertumbuhan Ekonomi Desa 

Galumpang Kecamatan Dakopamean 

Kabupaten Tolitoli 

Keberhasilan pembangunan ekonomi 

ditunjukkan tiga nilai pokok yaitu 

berkembangnya kemampuan masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, 



meningkatnya harga diri (selft-esteem) 

masyarakat sebagai manusia, 

meningkatnya kemampuan masyarakat 

untuk memilih. 

Desa Galumpang Kecamatan 

Dakopamean mayoritas penduduknya 

menggantungkan penghidupannya dari 

sector pertanian terutama pada sector 

pertanian/perkebunan cengkeh, padi, 

kelapa dan coklat. Sehingga tingkat 

ekonomi masyarakat dominan dipengaruhi 

dari sector tersebut. Potensi desa tersebut 

tentunya juga akan sangat mempengaruhi 

pembangunan ekonomi desa secara umum. 

Berikut penghasilan asli Desa Galumpang 

Kecamatan Dakopamean dijabarkan dalam 

Tabel 5 berikut ini. 

 

Tabel 5 

Penghasilan Asli Desa (PAD) berdasarkan Pungutan Desa terhadap Hasil Potensi Desa, dan 

Bantuan Desa yang diterima Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli 

Tahun 2009 Hingga Tahun 2013 

No Pos 
Penerimaan (Rp)/Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
Sektor Pertanian / 

Perkebunan 
     

 1. Cengkeh 15.000.000 25.000.000 37.500.000 54.000.000 57.000.000 

 2. Padi 19.360.000 19.340.000 29.700.000 30.690.000 31.560.000 

 3. Kelapa 8.850.000 7.700.000 11.100.000 34.800.000 36.000.000 

 4. Coklat 300.000 600.000 450.000 600.000 750.000 

2. Sektor Perikanan  15.700.000 13.700.000 14.500.000 14.700.000 15.100.000 

3. Sektor Usaha Dagang 500.000 560.000 560.000 700.000 700.000 

4. Bantuan Desa 120.000.000 125.000.000 150.000.000 175.000.000 178.000.000 

 Jumlah 179.710.000 191.900.000 243.810.000 310.490.000 319.110.000 

 Rata-rata 25.672.857 27.414.286 34.830.000 44.355.714 45.587.143 

Sumber : Kantor Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean 

 

Berdasarkan data pada table 5 diperoleh 

informasi bahwa desa Galumpang 

memiliki sumber keuangan desa yang baik 

yang berasal dari dua hal yakni bersumber 

dari pengutan hasil potensi desa yang 

diberlakukan di desa berdasarkan 

peraturan desa serta yang bersumber dari 

bantuan yang diterima dessa dari 

pemerintah kabupaten. Pungutan yang 

berdasarkan hasil potensi desa berasal dari 

tiga sektor yakni sektor pertanian 

/perkebunan, sektor perikanan dan sector 

usaha dagang masyarakat. 

 

4.3. Desa Galumpang 

Desa Galumpang merupakan desa 

yang menjadi ibukota kecamatan 

Dakopamean sejak pemekaran dari 

Kecamatan Laulalang. Pembangungan 

desa ini cukup pesat hal ini terlihat dari 

kondisi sarana dan prasarana desa yang 

memadai serta kondisi perekonomian 

masyarakat secara personal baik. Tentunya 

hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan 

manajemen desa yang terlaksana optimal 

baik dari segi manajemen administrasi 

desa maupun manajemen sumber 

keuangan desa dan pemanfaatannya. 

Salah satu sektor yang memberikan 

sumbangsih sumber keuangan desa adalah 

sektor pertanian khususnya sektor 

pertanian padi yang merupakan salah satu 

sektor andalan masyarakat sebagai mata 

pencaharian mereka. Berikut data 

sumbangsih keuangan desa yang 



bersumber dari sektor pertanian padi 

dijabarkan dalam table 6 berikut ini. 

 

Tabel 6 

Penerimaan dari Sektor Pertanian Padi, Penerimaan Total Desa, Presentase Desa Galumpang 

Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli 

Tahun 2009 hingga tahun 2013 

No Tahun Penerimaan dari Sektor 

Pertanian Padi (Rp) 

Penerimaan Total 

Desa (Rp) 

Presentase 

(%) 

1. 2009 19.360.000 179.710.000 10,85 

2. 2010 19.340.000 191.900.000 10,85 

3. 2011 29.700.000 243.810.000 12,95 

4. 2012 30.690.000 310.490.000 9,88 

5. 2013 31.560.000 319.110.000 9,89 

 Jumlah 130.650.000 1.245.020.000   54,44 

 Rata-rata 26.130.000 249.004.000 10,89 

Sumber : data diolah dari table 5 

 

Berdasarkan data pada table 6 bahwa 

presentase sumbangan sektor pertanian 

padi terhadap keuangan desa pada tahun 

2009 dan tahun 2010 sebesar 10,85%, pada 

tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 

sebesar 12,95 dan pada tahun 2012 

mengalami penurunan menjadi 9,88% dan 

tahun 2013 sebesar 9,89% jika dirata-

ratakan selama lima tahun yakni tahun 

2009 hingga 2013 sumbangan sektor 

pertanian terhadap keuangan desa sebesar 

10,89%. 

 

4.4. Analisis Pengaruh Sektor Pertanian 

Padi Terhadap Pembangunan 

Ekonomi di Desa Galumpang 

Hipotesis penelitian ini diduga sektor 

pertania padi berpengaruh terhadap 

pembangunan ekonomi di Desa 

Galumpang. Berdasarkan penjelasan diatas 

diperoleh hubungan antara sektor pertanian 

dan pembangunan ekonomi. Sektor 

pertanian padi diukur dengan realisasi 

penerimaan desa yang bersumber dari 

sektor pertanian padi. Sedangkan 

pembangunan ekonomi diukur berdasarkan 

realisasi penerimaan desa yang bersumber 

dari seluruh aspek penerimaan keuangan 

desa. Untuk melihat hubungan antara dua 

variabel diatas digunakan metode 

differensial metode ini dapat 

memperlihatkan hubungan antara kedua 

variabel tersebut. Jika variabel yang satu 

mengalami perubahan bagaimana dengan 

perubahan variabel lainnya. 

Untuk menghitung pengaruh dua 

variabel diatas yaitu sektor pertanian padi 

terhadap pembangunan ekonomi di Desa 

Galumpang digunakan data pada table 6 

dan disusun table kerja perhtungan 

hubungan variabel X dan Y eperti 

dijelaskan pada table 7 berikut: 

 

 

  



Table 7 

Table Kerja, Hubungan variabel X dan variabel Y 

Tahun 

Sektor 

Pertanian 

Padi 

Pembangunan 

Ekonomi XY X2 Y2 

(X) (Y) 

2009 19.360.000 179.710.000 3.479.185.600.000.000 374.809.600.000.000 32.295.684.100.000.000 

2010 19.340.000 191.900.000 3.711.346.000.000.000 374.035.600.000.000 36.825.610.000.000.000 

2011 29.700.000 243.810.000 7.241.157.000.000.000 882.090.000.000.000 59.443.316.100.000.000 

2012 30.690.000 310.490.000 9.528.938.100.000.000 941.876.100.000.000 96.404.040.100.000.000 

2013 31.560.000 319.110.000 10.071.111.600.000.000 996.033.600.000.000 101.831.192.100.000.000 

Jumlah 130.650.000 1.245.020.000 34.031.738.300.000.000 3.568.844.900.000.000 326.799.842.400.000.000 

Rata-rata 26.130.000 249.004.000 6.806.347.660.000.000 713.768.980.000.000 65.359.968.480.000.000 

Sumber : data diolah dari table 6 

 

Berdasarkan data pada table 7 diatas 

menyajikan informasi yang dibutuhkan 

dalam perhitungan menentukan pengaruh 

sektor pertahian padi terhadap 

pembangunan ekonomi dengan 

mengunakan rumus statistik Uji Korelasi 

sebagai berikut : 

 

n  = 5 (tahun 2009 – 2013) 

∑X = 130.650.000 

∑Y = 1.245.020.000 

∑XY = 34.031.738.300.000.000 

∑X
2 

= 3.568.844.900.000.000 

∑Y
2 

= 326.799.842.400.000.000 

 

Untuk mencari Korelasi antara faktor 

sektor pertanian padi (X) dengan 

pembangunan ekonomi (Y) di desa 

Galumpang digunakan fornulasi statistika 

korelasi produk momen sebagai berikut : 

 

r = 
𝑛  ( 𝑋𝑌)−( 𝑋)( 𝑌)

 (𝑛 .  𝑋2 −( 𝑋)2 .𝑛  𝑌2 −( 𝑌)2)
 

 

Dimana : 

r  =  koefisien korelasi 

X = Sektor pertanian Padi (Rupiah) 

Y = Pembanguna Ekonomi (Rupiah) 

n = Jumlah Sampel (tahun 2009-2013) 

 

data perhitungan dapat dijabarkan ke 

dalam rumus, maka diperoleh nilai r 

sebagai berikut : 

 

r = 
5. 34.031.738.300.000.000 −(130.650.000)(1.245.020.000)

 (5.(3.568.844.900.000.000)−(130.650.000)2 .5(326.799.842.400.000.000)−(1.245.020.000)2)
 

 

r =
7.741.002.520.000.000,00

8.551.749.877.431.060,00
 

r = 0,9052 

Karena nilai r = 0,9052 adalah positif, 

yang berarti hubungan antara sektor 

pertanian padi dan pembangunan ekonomi 

di desa Galumpang Kecamatan 

Dakopamean mempunyai hubungan 

searah. Sehingga jika sektor pertanian 

meningkat maka pembangunan juga akan 

meningkat. Sedangkan untuk mengukur 

pengaruh sektor pertanian padi terhadap 

pembangunan ekonomi di Desa 

Galumpang Kecamatan Dakopamean 

Kabupaten Tolitoli, maka dapat digunakan 

rumus sebagai berikut : 

R = (0,9052)
2 

R = 0,8194 



Nilai R = 0,8194 artinya sektor pertanian 

padi (X) berpengaruh secara nyata trhadap 

pembangunan ekonomi (Y) di Desa 

Galumpang Kecamatan Dakopamean 

sebesar 81,94% sedangkan 18,06% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. 

Uji Signifikan dimaksud untuk 

menguji besarnya hubungan antar variabel 

sektor pertanian padi terhadap 

pembangunan ekonomi di Desa 

Galumpang. Untuk mengujinya digunakan 

uji sebagai berikut : 

 

t = 
𝑟   𝑛  − 2

 1 − 𝑟2
 

dimana : 

t = nilai t dihitung 

r = nilai koefisien korelasi 

n = jumlah sampel 

 

t = 
𝑟   𝑛  − 2

 1 − 𝑟2
 

t = 
0,9052  5 − 2

 1 − 0,8194
 

t = 
1,5678

0,4250
 = 1,9135 

Hasil Uji t = 1,9135 hal tersebut 

menunjukkan bahwa hubungan antara 

variabel sektor pertanian padi dengan 

pembangunan ekonomi di Desa 

Galumpang adalah tidak sama dengan 

nol, maka hubungan antara faktor sektor 

pertanian padi dan pembangunan 

ekonomi sangat kuat dan berarti. Oleh 

karena itu hipotesis yang menyatakan 

bahwa sektor pertanian padi berpengaruh 

signifikan terhadap pembangunan 

ekonomi di Desa Galumpang Kecamatan 

Dakopamean Kabupaten Tolitoli cukup 

bukti untuk dapat diterima. 

Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai r = 0,9052 adalah positif, yang 

berarti sektor pertanian padi dan 

pembangunan ekonomi mempunyai 

hubungan yang sangat kuat. 

2. Nilai R = 0,8194 artinya sektor 

pertanian padi berpengaruh secara nyata 

terhadap pembangunan ekonomi di 

Desa Galumpang Kecamatan 

Dakopamean Kabupaten Tolitoli 

sebesar 81,94%. 

3. Nilai t = 1,9135 artinya hubungan 

antara sektor pertanian padi dengan 

pembangunan ekonomi sangat kuat dan 

berarti. 

4. Analisis perhitungan sektor pertanian 

padi terhadap pembangunan ekonomi di 

Desa Galumpang Kecamatan 

Dakopamean Kabupaten Tolitoli 

menunjukkan angka positif berarti ada 

pengaruh yang signifkan antara sektor 

pertanian padi terhadap pembangunan 

ekonomi maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini cukup bukti untuk 

diterima. 

Saran 

Pembangunan wilayah akan berjalan 

maksimal dan akan kontinuitas jika 

memaksimalkan potensi wilayah, seperti 

halnya di Desa Galumpang Kecamatan 

Dakopamean Kabupaten Tolitoli yang 

memiliki potensi wilayah disektor 

pertanian/perkebunan maka hal utama 

yang harus dimanajemen dengan baik oleh 

desa adalah mengoptimalkan sumber 

keuangan desa yang bersumber dari sektor 

pertanian. 
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