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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Emma Hijriati (2014) yang berjudul “Pengaruh Ekowisata Berbasis 

Masyarakat terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial Ekonomi di Kampung 

Batusuhunan, Sukabumi” hasilnya adalah bahwa pengembangan ekowisata pada 

aspek ekonomi berpengaruh positif pada peningkatan pendapatan. Sebelum adanya 

ekowisata masyarakat dengan pendapatan rendah sebesar 71 persen namun setelah 

adanya ekowisata berkurang menjadi 44 persen. Namun pada taraf hidup secara 

keseluruhan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat karena pengembangan 

ekowisata baru berjalan selama tiga tahun pada saat penelitian dilakukan yaitu pada 

tahun 2010. 

Erviana Fitriatun Nasifah (2015) yang berjudul “Dampak Perkembangan 

Pariwisata Kabupaten Gunungkidul terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat 

Sekitar” hasilnya adalah dengan adanya pengembangan wisata berdampak pada 

pendapatan masyarakat. Hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa t-statistik lebih 

dari t-tabel sedangkan tingkat probabilitas yang didapat yaitu 0.000<0.05. Artinya 

dengan uji parsial dan tingkat probabilitas hasilnya adalah terima Ha yaitu terdapat 

perubahan pendapatan setelah adanya kegiatan pariwisata.
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Anisah Riswandi (2015) yang berjudul “Pantai Lampuk dan Dampaknya 

terhadap Perekonomian Masyarakat” hasilnya adalah bahwa kegiatan wisata ini 

telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat baik diukur dari tingkat 

pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Sebelum kegiatan ini dikembangkan 

masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari 2 juta rupiah sebesar 73,33 

persen atau 22 orang dari 30 orang. Namun setelah adanya kegiatan wisata ini 

masyarakat dengan tingkat pendapatan kurang dari 2 juta rupiah sebesar 16,66 

persen atau hanya 5 orang dari 30 orang. 

Siska Anggraeni (2014) yang berjudul “Peran Pembangunan Kawasan 

Wisata Jatim Park II terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar” 

hasilnya adalah adanya pembangunan kawasan wisata berpengaruh pada kondisi 

perekonomian masyarakat yaitu dengan membuka kesempatan kerja bagi 

masyarakat yang mau terlibat langsung di dalam kawasan wisata sebagai sumber 

penghasilan  atau pendapatan. 

Sandra Woro Aryani (2017) yang berjudul “Analisis Dampak Pembangunan 

Pariwisata pada Aspek Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat” hasilnya adalah 

setelah adanya pembangunan kawasan desa wisata berdampak positif pada kondisi 

ekonomi yaitu antara lain dengan: (1)Membuka kesempatan kerja baru 

(2)Mengurangi tingkat pengangguran, (3)Perubahan pendapatan pada masyarakat , 

(4)Meningkatnya pendidikan, (5)Meningkatnya ketrampilan dan, (6)Meningkatnya  

penggunaan teknologi. 

Dari hasil penelitian terdahulu di atas maka peneliti akan melakukan 

penelitian pengembangan dengan menggunakan perhitungan analisis pendapatan 
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dan pengujian dengan menggunakan alat statistik berupa uji beda (paired sample t-

test). Kegunaan dari alat analisis ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh 

yang timbul akibat pengembangan kawasan Agrowisata Belimbing Karangsari di 

Kota Blitar terhadap perekonomian masyarakat. Dengan begitu maka peneliti akan 

menganalisis dampak dari pengembangan kawasan tersebut apakah berdampak 

pada peningkatan permintaan produk, tingkat produksi, harga jual, dan 

pertambahan hasil inovasi produk. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Pembangunan Ekonomi 

Todaro (2004:23) mengartikan pembangunan ekonomi merupakan suatu 

konsep yang menitik beratkan pada upaya atau usaha untuk meningkatkan 

pendapatan per kapita masyarakat didasarkan atas GDP (Gross Domestic Product). 

Pembangunan dipandang sebagai proses yang mencangkup perubahan struktur 

sosial, pola pemikiran masyarakat serta institusi nasional tanpa membedakan 

perbedaan pendapat dari individu maupun kelompok agar dapat menuju kondisi 

yang lebih baik.. Pada hakekatnya proses pembangunan ini terjadi terus-menerus 

secara dinamis, jadi apapun yang dilakukan itu mencerminkan adanya terobosan 

baru.  

Todaro berpendapat dalam (Arsyad 1999:5) mengenai berhasilnya 

pembangunan ekonomi diukur dari 3 pokok, yaitu: 

a. Masyarakat yang mulai mengembangkan kemampuannya dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan pokoknya (basic needs) 
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b. Sebagai manusia yang bermartabat, masyarakat mulai meningkatkan harga 

diri (self esteem) 

c. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memilih (freedom from 

servitude) sebagai bagian dari hak asasi manusia 

Sadono Sukirno (1985:13) menganggap bahwa kebijakan pembangunan 

ekonomi selalu ditujukan sebagai suatu usaha dalam membangun kesejahteraan 

yang lebih luas. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat disebut sebagai 

pemegang peran utama menjalankan sebuah usaha. Usaha masyarakat itu yang 

berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, politik maupuan budaya guna 

meningkatkan pendapatannya. Suatu proses dalam pembangunan ekonomi tidak 

lepas dari faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya dan semuanya saling 

berkaitan serta dapat diketahui atau diidentifikasi secara mendalam. Maka dari 

beberapa peristiwa yang timbul nantinya dapat menyebabkan meningkatnya 

perekonomian dan taraf hidup masyarakat atau peningkatan kesejahteraan. Proses 

transformasi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu ditandai oleh perubahan 

struktural pada kerangka susunan ekonomi dalam masyarakat yang bersangkutan. 

2. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Menurut Nurman (2015) dalam bukunya “Strategi Pembangunan Daerah” 

yang dimaksud pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses mengelola 

sumberdaya lokal yang berpotensi oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat. 

Kemudian membentuk kemitraan dengan pihak swasta guna memberikan 

kesempatan kerja baru dan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi 

masyarakat pada suatu wilayah. Dalam hal ini pembangunan ekonomi daerah dapat 
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dilakukan dengan cara memajukan sektor pertanian dan usaha-usaha pertanian yang 

sesuai dengan daerah tersebut. Pembangunan daerah juga termasuk dalam bagian 

dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah tujuannya jelas yaitu 

agar kesejahteraan masyarakat lebih terjamin, terciptanya lapangan kerja baru dan 

pemerataan pembangunan di setiap lapisan masyarakat. Sehingga pembangunan 

daerah memberikan kontribusi yang cukup besar di dalam keberhasilan 

pembangunan nasional. 

Pemerintah daerah memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

daerah terutama pada era otonomi daerah dengan mengarahkan pada 

pengembangan dan penggunaan seluruh potensi daerahnya guna meningkatkan 

kegiatan ekonomi dan kemakmuran di suatu daerah secara optimal. Secara umum 

pelaksanaan otonomi daerah mempunyai sisi positif  yang kaitannya dengan 

peningkatan aktivitas perekonomian daerah, yaitu:  Pertama, meningkatnya peran 

pemerintah daerah selaku pengendali dana dan juga sebagai fasilitator dalam hal 

sarana dan prasarana.  Kedua, meningkatnya investasi swasta di daerah karena 

diberikan wewenang untuk menentukan kebijakan investasi, industri, dan 

perdagangan di daerah masing-masing. Ketiga, meningkatnya tabungan dan 

konsumsi karena dipicu oleh naiknya pendapatan masyarakat didaerah. 

Keberhasilan dalam mewujudkan hal tersebut tentunya sangat tergantung dari 

bagaimana kemampuan menggali dan mengelola sumber dana dari PAD melalui 

cara yang tidak menganggu iklim usaha daerah serta kemampuan daerah dalam 

menggunakan dana secara produktif. (Abdullah, 2006:67) 
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Menurut Tarigan (2005) suatu masyarakat dikatakan berhasil dalam 

melaksanakan pembangunan apabila tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat itu 

sendiri cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat terjadi apabila adanya 

kenaikan pendapatan pada masyarakat dan nilai tambah. Jadi dapat dikatakan 

bahwa pendapatan wilayah menggambarkan perekonomian pada daerah tersebut 

dengan adanya balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang digunakan pada daerah 

itu sendiri. Pembangunan ekonomi yang efisien harus secara seimbang dalam 

perencanaannya terkait dengan penggunaan sumberdaya publik, sektor swasta, 

petani, pengusaha kecil dan organisasi sosial lain yang harus memiliki peran 

masing-masing.  

Menurut Todaro (2003) Ketika suatu negara berusaha untuk meingkatkan 

pembangunan maka dapat dilakukan di pedesaan dan khususnya di sektor pertanian. 

Arti pentingnya mengembangkan sektor pertanian dan melakukan pembangunan di 

daerah pedesaan adalah semata-mata untuk menghindari terjadinya kesenjangan 

ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, pertambahan penduduk yang cepat, 

kemiskinan, dan semakin banyaknya pengangguran akibat terjadinya kemunduran 

ekonomi. Secara tradisional, peran sektor pertanian hanya dipandang sebagai sektor 

penunjang saja padahal apabila dikembangkan secara terus-menerus sektor ini 

dapat menjadi sektor unggulan. 

Menurut Nurman (2015) dalam melakukan suatu pembangunan di daerah 

maka hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah dengan melihat kondisi 

sosial ekonomi dan fisik dari daerah tersebut. Dengan begitu strategi yang tercipta 

hanya terfokus untuk daerah yang ingin dikembangkan saja. Apabila pemerintah 
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daerah mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan pembangunan dapat 

mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan yang diinginkan. 

Peningkatan sektor pertanian secara terus-menerus dapat membuat pengusaha 

tertarik dan menjadikan sebagai peluang untuk meningkatkan produksi pertanian 

dan memperluas ekspor untuk mengenalkan produk unggulan daerah tersebut. 

Sebelum melakukan pembangunan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah 

adalah dengan membuat solusi kedepan terhadap isu yang dihadari di daerah. 

Prinsip dasar pembangunan di suatu daerah yang perlu diperhatikan adalah dengan 

mengenali ekonomi wilayah. Ada beberapa isu utama dalam pembangunan daerah 

yang perlu dikenali yaitu sebagai berikut: 

a. Perkembangan Penduduk dan Urbanisasi 

Pembangunan ekonomi sangat memperhatikan kenaikan jumlah penduduk 

karena dapat mempengaruhi kebutuhan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan 

penduduk akan berdampak pada pertambahan jumlah konsumsi pangan. Dan 

disinilah kegiatan pertanian dan industri akan berkembang.  

b. Sektor Pertanian 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan suatu daerah agar mampu 

mengembangkan agroindustri di wilayah tertinggal yaitu dengan melakukan 

pengembangan sektor agribisnis. Melaksanakan program kerja sama dengan 

pemilik lahan atau pihak yang mengembangkan untuk menjadikan lahannya 

sebagai kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan. Sehingga dengan adanya 

kerja sama dengan pemerintah daerah maupun swasta diharapkan mampu 

mengatasi keterbatasan modal, dan kegiatan yang dijalankan dapat dikenal oleh 
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khalayak umum dan dapat bersaimg dengan produk yang sejenis. Namun pada saat 

ini yang terjadi di Pulau Jawa yaitu adanya pengalihan fungsi sawah harus segera 

dicegah agar tidak terus terjadi di beberapa daerah yang ada di pulau tersebut, 

karena di Pulau Jawa sendiri sektor pertaniannya cukup besar dalam berkontribusi 

dalam perekonomian. Dengan begitu ada kesempatan untuk menjadikan wilayah 

yang mandiri termasuk dengan menggunakan sektor pertanian sebagai pariwisata 

alami. 

c. Sektor Pariwisata 

Salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian 

wilayah adalah salah satunya sektor pariwisata. Selain itu sektor pariwisata juga 

dapat menghasilkan pendapatan yang besar bagi daerah tersebut. Dengan 

mengembangkan karakter serta pesona alami di pedesaan atau kota kecil sebagai 

identitas utama yang dapat menarik pengunjung. Maka strategi dan kebijakan 

pemerintah sangatlah dibutuhkan agar sektor ini dapat berkembang secara 

berkelanjutan. 

Menurut Walt W. Rostow, selain pada aspek ekonomi pembangunan juga 

dapat terjadi karena faktor penyebab lain seperti: 

(1) Perubahan reorientasi organisasi ekonomi 

(2) Perubahan struktur masyarakat 

(3) Penanaman modal dari tidak produktif menjadi lebih produktif 

(4) Perubahan cara berpikir masyarakat yang dalam kedudukannya di keluarga 

ditentuan oleh sanggup tidaknya melakukan suatu pekerjaan 
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(5) Pandangan masyarakat yang berubah akan keyakinan bahwa kehidupan

manusia tergantung oleh alam

3. Pendapatan

Menurut Reksoprayitno (2004) yang dimaksud dengan pendapatan 

(revenue) adalah besarnya total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. 

Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan itu merupakan semua penghasilan yang 

diterima oleh anggota masyarakat sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi 

yang telah diberikan. Tingkat pendapatan masyarakat dikatakan sebagai salah satu 

kriteria maju atau tidaknya suatu daerah. Apabila tingkat pendapatan tinggi maka 

dapat dikatakan daerah tersebut maju dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga 

meningkat, begitu pula sebaliknya. Sedangkan Boediono (2002) mengatakan 

pendapatan yang diperoleh seseorang dipengaruhi atas beberapa faktor, antara lain: 

a. Jumlah faktor produksi yang dimiliki

b. Harga per unit dari tiap-tiap faktor produksi yang dimiliki

c. Hasil kegiatan sebagai pekerja sampingan.

Gustiyana (2004) berpendapat bahwa besarnya pendapatan yang diperoleh 

dari hasil kegiatan usahatani tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi 

seperti: 

a. Luas lahan

Luas lahan merupakan areal atau tempat yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan usahatani di atas sebidang tanah yang diukur dalam satuan hektar (Ha). 

b. Jumlah permintaan



16 
 

 
 

Permintaan merupakan sejumlah keinginan yang dilakukan oleh konsumen 

atau pembeli akan jumlah barang atau jasa pada suatu harga dan dalam jangka 

waktu tertentu. Menurut (Nuraini, 2013) dalam praktiknya, permintaan seorang 

masyarakat atau konsumen  terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: 

(1) Harga barang itu sendiri 

(2) Harga barang lain (subsitusi atau komplementer) 

(3) Pendapatan rata-rata masyarakat 

(4) Selera masyarakat 

(5) Jumlah penduduk 

(6) Ramalan keadaan di masa mendatang 

Sedangkan faktor-faktor lainnya dianggap tetap (ceteris paribus). Berikut 

merupakan gambar dari kurva permintaan: 

     Px         Dx 

      3  A 

      2       B 

      1           C 

          0 1  2  3  4   5   6    Qx 
Sumber: Nuraini, 2013 

Gambar 2.1 Kurva Permintaan  

 Dari gambar di atas menunjukkan bahwa hubungan antara harga barang X 

dan jumlah barang X yang diminta berlawanan arah atau negatif. Artinya adalah 

apabila harga barang X turun maka jumlah barang X yang diminta akan naik dan 

sebaliknya. 
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c. Tingkat produksi  

Produksi merupakan sejumlah output (Q/Quantity) yang mampu dihasilkan 

dari suatu kegiatan untuk menambah nilai guna dalam pemenuhan kebutuhan. 

Tingkat produksi yang dihasilkan oleh petani dihitung dari produktivitas per 

hektare. Menurut (Nuraini, 2013), untuk menghasilkan output seorang produsen 

akan menekan ongkos atau biaya produksi yang serendah-rendahnya agar tercapai 

efisiensi produksi. 

d. Harga jual  

Menurut (Mulyadi, 2005) harga jual (P/Price) merupkan harga yang akan 

dibebankan kepada konsumen yang diperoleh dari besarnya total biaya produksi 

ditambah dengan laba yang diinginkan. 

Pendapatan usahatani terdiri dari pendapatan bersih dan pendapatan kotor. 

Pendapatan bersih merupakan keseluruhan dari penerimaan yang diperoleh petani 

dalam periode tertentu dikurangi dengan biaya produksi. Sedangkan pendapatan 

kotor merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh petani dalam periode tertentu 

yang didapat dari hasil penjualan atau hasil produksi berdasarkan harga per satuan 

berat yang dinilai dengan rupiah. Atau bisa menggunakan rumus sebagai berikut: 

TR  = P x Q 

Dimana : 

TR = Total Revenue/penerimaan total petani (Rp) 

P    = Price/harga pokok (Rp/Kg) 

Q    = Quantity/jumlah produk yang dihasilkan (Kg) 

Pendapatan bersih petani dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

Π = TR – TC 

TC  = TFC + TVC 
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Dimana: 

Π      = Profit/pendapatan bersih  

TR    = Total Revenue/penerimaan total petani 

TC    = Total Cost/keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan petani 

TFC  = Total Fixed Cost/biaya yang tidak berubah seiring bertambahnya produksi  

TVC  = Total Variable Cost/biaya yang berubah seiring bertambahnya produksi  

4. Agrowisata 

Salah satu kegiatan wisata dengan cara memanfaatkan lahan pertanian 

sebagai objeknya sering disebut sebagai agrowisata. Agrowisata sebagai aktivitas 

dimana para petani setempat menawarkan pada usaha taninya dan mengijinkan 

orang lain atau pengunjung untuk menyaksikan penanaman, pertumbuhan, 

pemanenan, dan pengolahan pangan lokal yang menjadi ciri khas di daerah tersebut. 

Melalui agrowisata dapat membantu petani untuk menambah pendapatan 

utamanya.  Arifin (2009) berpendapat bahwa agrowisata itu merupakan kegiatan 

wisata yang berupa lahan pertanian dengan suguhan alami yang secara terbuka di 

dalamnya terdapat proses yang dilakukan masyarakat sekitar. Proses itu berkaitan 

dengan pertanian seperti proses persiapan lahan yang digunakan untuk penanaman, 

setelah itu pemeliharaan dan pemanenan bahkan sampai dengan proses hasil olahan 

produk yang siap dipasarkan. Menurut Menteri Pertanian dan Menteri Pariwisata 

dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: 204/KPTS/HK/050/4/1989 dan Nomor 

KM. 47/PW.DOW/MPPT/89 mengenai Koordinasi Pengembangan Wisata 

Berbasis Agro menghasilkan sebuah pengertian dari Agrowisata yaitu merupakan 

sebuah kegiatan wisata yang menggunakan lahan pertanian sebagai objek wisata 

dengan tujuan untuk membangun sektor pertanian yang hanya dianggap sebagai 

sektor penunjang selain itu juga untuk memperluas wawasan masyarakat dan 
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Sumber 
Daya 

Pengunjung Penduduk 
Lokal 

pengalaman berwisata yang terkait dengan usaha-usaha pertanian. Dengan begitu 

sudah jelas bahwa Agrowisata itu merupakan bentuk wisata dengan objeknya 

berupa lahan pertanian yang di dalamnya meliputi semua kegiatan dari proses 

persiapan lahan sampai dengan pengolahan produk hingga sampai ke pengunjung 

maupun masyarakat luas. Selain itu pengembangan kawasan agrowisata juga 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para petani. 

Kriteria kawasan agrowisata antara lain: 

a. Mempunyai potensi atau basis pada kawasan sektor pertanian 

b. Adanya aktivitas masyarakat yang ikut berpartisipasi dan mendominasi dalam 

kegiatan wisata pertanian. 

c. Kegiatan wisata agro menimbulkan interaksi yang intensif dan saling 

mendukung. Berbagai proses pengolahan produk yang ada di dalamnya 

nantinya akan dikembangkan dengan prinsip berkelanjutan.  

Berikut merupakan konsep dari pembangunan wisata dengan berbasis 

partisipasi masyarakat lokal: 

  

Harmonis                      Harmonis  

        Keterlibatan Masyarakat 
       Pemain Kunci dalam 

      Pembangunan 

          Harmonis 

Sumber: Prasiasa, 2011 

Gambar 2.2  Konsep Pembangunan Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat lokal 

Gambar di atas menunjukkan bahwa di dalam pengembangan kawasan wisata 

dengan pemanfaatan sumber daya lokal maka perlu adanya partisipasi dari 
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masyarakat sekitar. Dengan keterlibatan masyaraat di dalam kegiatan wisata maka 

masyarakat secara langsung menjadi pemeran dan pemain kunci dalam 

perekonomian. Maka dengan begitu antara masyarakat lokal dan pengunjung akan 

menimbulkan hubungan yang harmonis. 

Dalam mengembangkan wilayah agrowisata ada beberapa prasyarat dasar 

yaitu antara lain: 

a. Mempunyai sumberdaya berupa lahan yang sesuai untuk mengembangkan 

komoditi pertanian yang akan dijadikan sebagai sektor unggulan 

b. Mempunyai sarana dan prasaranan yang mendukung 

c. Memiliki sumber daya manusia yang berpotensi dan mempunyai kemauan 

untuk berpartisipasi dalam mengembangkan wilayah agrowisata 

d. Pengembangan tersebut mampu mendukung upaya kelestarian lingkungan bagi 

sumberdaya alam, sosial, dan budaya maupun ekosistem secara menyeluruh. 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Emma Hijriati, Diolah, 2018 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Agrowisata Pembangunan 
Ekonomi 

Permintaan 
Produk  

Tingkat 
Produksi 

Harga 
Jual 

Inovasi  
Produk 

 

Peningkatan 
Ekonomi Masyarakat 
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D. Hipotesis 

H0   :    𝜇1 = 𝜇2, Tidak terdapat perbedaan pendapatan setelah berdirinya 

Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar. 

Ha  :  𝜇1 ≠ 𝜇2, Terdapat perbedaan pendapatan setelah berdirinya Agrowisata 

Belimbing Karangsari Kota Blitar. 

  


