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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang 

(balance development). Isu pembangunan wilayah atau daerah berimbang yaitu 

tidak mengharuskan adanya kesamaan tingkat pembangunan antar daerah (equally 

developed), juga tidak menuntut pencapaian tingkat industrialisasi wilayah atau 

daerah yang seragam, juga bentuk-bentuk keseragaman pola dan struktur ekonomi 

daerah, atau juga tingkat pemenuhan kebutuhan dasar (self sufficiency) setiap 

wilayah atau daerah. Pembangunan yang berimbang adalah terpenuhinya potensi-

potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau 

daerah yang beragam (Murry, 2000). 

Dalam proses pembangunan ekonomi nasional, tidak terlepas dari 

pembangunan ekonomi daerah atau regional. Pembangunan ekonomi daerah 

adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola 

sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan pemerintah daerah dan 

sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru dan perangsang 

pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah 

dipengaruhi oleh keunggulan komparatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta 

potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut (Arsyad, 1999). 

Istilah pola keruangan erat kaitannya dengan istilah-istilah seperti 

pemusatan, penyebaran, pencampuran dan keterkaitan, serta posisi atau lokasi dan 

lain-lain. Istilah pola pemanfaatan ruang berkaitan dengan aspek-aspek distribusi 

spasial sumberdaya dan aktivitas pemanfatannya menurut lokasi, setiap jenis 

aktivitas menyebar dengan luas yang berbeda-beda dan tingkat penyebaran yang 

berbeda-beda pula. Dalam cara pandang yang lain, sumberdaya dan aktivitas 

manusia yang memanfaatkannya terkonsentrasi dengan tingkat yang berbeda-
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beda. Secara formal, ekspresi pola pemanfaatan ruang umumnya digambarkan 

dalam berbagai bentuk peta (Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, Dyah R. 2009). 

Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat 

tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. 

Nilai strategis setiap sektor di dalam memacu menjadi pendorong utama (prime 

mover) pertumbuhan ekonomi wilayah berbeda-beda. Sektor ekonomi suatu 

wilayah dapat dibagi dalam dua golongan yaitu sektor basis dimana kelebihan dan 

kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut 

menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah. Artinya 

industri basis ini akan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk pasar domestik 

daerah maupun pasar luar wilayah atau daerah. Sedangkan sektor non-basis 

adalah sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerahnya 

sendiri dan kapasitas ekspor daerah belum berkembang. 

Pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan sektoral, 

spasial, serta keterpaduan antar pelaku (institutions) pembangunan di dalam dan 

antar wilayah. Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional yang 

sinergis antar sektor pembangunan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dalam 

kelembagaan sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. 

Wilayah yang berkembang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan anatara sektor 

ekonomi wilayah, dalam arti terjadi transfer input dan output barang dan jasa 

antar sektor yang sangat dinamis (Ernan Rustiadi,Sunsun Saefulhakim dan Dyah 

R. 2009) 

 Kondisi topografi di Kabupaten Ngawi cukup bervariasi yaitu topografi 

datar, bergelombang, berbukit dan pegunungan tinggi dengan ketinggian 40 – 

3.3031 meter dari atas permukaan air laut. Secara umum, di bagian tengah adalah 

derah dataran yang merupakan pertanian subur. Kabupaten Ngawi termasuk 

daerah yang beriklim tropis, dan hanya mengenal dua musim yaitu musim 

kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Ngawi merupakan Kabupaten yang 
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memiliki banyak sungai. Sungai besar maupun kecil mengelilingi seluruh daerah 

Ngawi. Ada 2 (dua) sungai besar yang melewati Ngawi yaitu Sungai Bengawan 

Solo dan Sungai Madiun sebagai pendukung dalam pengairan pertanian. Jenis 

tanah didominasi oleh jenis tanah Grumusol sekitar 43% yang merupakan tanah 

subur dan sesuai untuk pertanian. Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi akhir tahun 

2013 adalah 915.493 jiwa, terdiri dari 449.947 penduduk laki-laki dan 465.546 

penduduk perempuan. 

Prioritas pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Ngawi adalah 

sektor pertanian yang merupakan kategori sektor unggulan dan berpotensi untuk 

mengembangkan sektor ekonomi wilayah. Sektor pertanian masih merupakan 

sektor andalan bagi Kabupaten Ngawi. Dari 129.598 ha luas wilayah Kabupaten 

Ngawi 72% diantaranya berupa lahan sawah, hutan dan tanah perkebunan. 

Sektor ini menyerap sekitar 76% dari total tenaga kerja yang ada. Dari 5 

subsektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan 

perikanan), subsektor tanaman pangan khususnya komoditi padi merupakan 

penyumbang terbesar terhadap total nilai produksi pertanian. Sumbangan PDRB 

terbesar pertama tahun 2009 di Kabupaten Ngawi adalah sektor pertanian 

sebesar 36,91% (SPKD Ngawi, 2010). Sektor pertanian masih menjadi sektor 

utama yang menyerap tenaga kerja di kabupaten ngawi. berdasarkan sakernas 

tahun 2012, lapangan pekerjaan masyarakat ngawi di sektor pertanian sebesar 

58,53%. 

Angka PDRB Ngawi atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai 

10.331,39 milyar rupiah naik sekitar 12,77 persen dari tahun 2012 yang mencapai 

9.161,12 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (2000) tahun 

2013 mencapai 3.784,07 milyar rupiah, naik sekitar 6,97 % dari tahun 

sebelumnya yang mencapai 3.537,19 milyar rupiah. Sampai dengan tahun 2013 

perekonomian Kabupaten Ngawi masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan 

sektor ini terhadap total PDRB sampai dengan 2013 sekitar 36,33 persen (tabel 
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1.1). Sektor pertanian menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Ngawi, 

sumbangan pertanian pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terhadap total PDRB 

selalu diatas 30 persen. 

Tabel 1.1 Sumbangan PDRB Kabupaten Ngawi Menurut Lapangan Usaha Atas 

Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013 

Lapangan usaha 2009 2010 2011 2012 2013 

Pertanian 36,91  36,63  35,72  36,27  36,33 

Pertambangan dan penggalian 0,54  0,50  0,49  0,47  0,45 

Industri pengolahan 6,20  6,28  6,57  6,59  6,67 

Listrik, gas dan air bersih 0,83  0,83  0,85  0,88  0,87 

Bangunan 4,73  4,97  5,33  5,24  5,34 

Perdagangan, hotel dan restoran 28,05  28,66  29,20  29,29  29,38 

Pengangkutan dan komunikasi 2,87   2,87  2,88  2,83  2,85 

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 5,56  5,52  5,50  5,52  5,50 

Jasa-jasa 14,31  13,73  13,45  12,92  12,61 

PDRB 100 100 100 100 100 

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2014 

  Berdasarkan sumbangan sektor pertanian  pada PDRB dari tahun 2009 

sampai 2013 selalu berada di atas 35% atau sepertiga dari total PDRB merupakan 

sebagai landasan untuk penelitian ini. Maka penelitian ini bertujuan untuk 

menggali potensi pada sektor pertanian. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang 

lebih terperinci hingga pada tingkat subsektor atau bahkan komoditas yang 

menjadi kontribusi terbesar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Ngawi Sehingga dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS 

SPASIAL PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN 

NGAWI TAHUN 2004 - 2013” untuk mengetahui bagaimana perkembangan 

sektor dan sub-sub sektor pertanian di Kabupaten Ngawi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan kegiatan sektor pertanian di Kabupaten Ngawi dari 

tahun 2004 – 2013 ? 

2. Subsektor pertanian manakah yang memiliki keunggulan dan kontribusi besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi ? 

3. Bagaimana distribusi spasial subsektor pertanian yang memiliki keunggulan 

dan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi ?  

1.3 Tujuan 

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat perkembangan sektor pertanian dari tahun 2004 – 2013 di 

Kabupaten Ngawi 

2. Mengetahui subsektor unggulan pertanian yang memiliki kontribusi besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi. 

3. Mengetahui distribusi spasial subsektor unggulan pertanian di Kabupaten 

Ngawi. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi Pemda Ngawi untuk 

pengambilan kebijakan dalam pengembangan wilayah khususnya di sektor 

pertanian. 

2. Sebagai bahan referensi studi lebih lanjut mengenai perkembangan sektor 

pertanian di Kabupaten Ngawi 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Menurut Bintarto (1977), Geografi adalah ilmu yang mempelajari 

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan, 

kelingkungan dan kompleks wilayah. obyek kajian geografi yaitu obyek material 
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dan obyek formal. Obyek material pertama adalah kaitannya dengan beberapa 

aspek kehidupan manusia, lingkungan dan aspek pembangunan, sedangkan obyek 

formal adalah cara memandang dan cara berfikir terhadap obyek material tersebut 

dari segi keruangan yang meliputi pola, system dan proses. 

Parr (1999) mengemukakan bahwa wilayah tumbuh dan berkembang 

dapat didekati melalui teori sektor (sector theory) dan tahapan perkembangan 

(development stages theory). Teori sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang 

mengemukakan bahwa perkembangan wilayah dihubungkan dengan transformasi 

struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni primer (pertanian, kehutanan, 

perikanan), sekunder (pertambangan, manufaktur, konstruksi, publik utilities) dan 

tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Perkembangan ditandai 

oleh penggunaan sumberdaya (dan manfaatnya) yang menurun di sektor primer, 

meningkat di sektor tersier dan meningkat hingga pada suatu tingkat tertentu di 

sektor sekunder. 

Rondinelli (1995) mengungkapkan indeks perkembangan wilayah dapat 

dilihat secara sederhana dalam tiga indikator, yatu : 

a. Karakteristik sosial ekonomi dan demografi diukur melalui pendapatan 

perkapita, kebutuhan fisik minimum, Produk Domestik Regional Bruto, 

investasi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah usia harapan 

hidup, tingkat kematian bayi per 100 penduduk, jumlah fasilitas kesehatan. 

b. Kontribusi industri dan produksi pertanian diukur melalui persentase 

penyerapan tenaga kerja jumlah perusahaan komersial, luas total lahan 

pertanian dan produktivitas pertanian, luas lahan sawah, luas lahan pertanian 

untuk hidup layak. 

c. Transportasi diukur melalui kualitas jalan, kepadatan jalan, tipe jalan dan 

panjang jalan. 
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Ibery (1985) mengungkapkan bahwa geografi pertanian merupakan usaha 

untuk menjelaskan mengenai variasi aktivitas pertanian secara spasial pada suatu 

wilayah di permukaan bumi. Geografi pertanian merupakan satu bidang yang 

mengkaji dan menguraikan perbedaan kawasan-kawasan yang diliputi oleh 

tanaman di permukaan bumi dan boleh dikatakan "ilmu pertanian permukaan 

bumi berubah, dengan segala keterkaitan alam, ekonomi, dan sosial yang terkait 

sebagaimana tercermin spasial". Geografi pertanian merupakan gabungan dari 

kegiatan ekonomi, sosial dan alam yang saling berkaitan dan berkesinambungan. 

Tujuan geografi pertanian menurut Singh dan Dhilon (1984 : 7 ) yaitu : 

a. Perbedaan macam-macam pertanian yang tersebar di muka bumi dan 

fungsinya dalam spasial. 

b. Tipe-tipe pertanian yang dikembangkan di daerah tertentu, persamaan dan 

perbedaan dengan daerah lain. 

c. Menganalisa pelaksanaan sistem pertanian dan proses perubahannya. 

d. Arah dan isi perubahan dalam pertanian. 

e. Batas wilayah-wilayah produksi hasil panen dan kombinasi hasil panen atau 

perusahaan pertanian 

f. Menghitung dan menguji tingkat perbedaan antar wilayah 

g. Identifikasi wilayah yang produktivitas pertaniannya lemah; dan 

h. Mengungkap wilayah pertanian yang stagnasi, transisi, dan dinamis. 

Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah proses transformasi 

pertanian. Transformasi pertanian yaitu suatu proses perubahan pada berbagai 

aspek di bidang pertanian. Perubahan yang dimaksud bukan hanya pada teknologi 

namun lebih jauh lagi pada kelembagaan ekonomi dan sosial pertanian. 

Modernisasi pertanian dalam sistem perekonomian campuran di beberapa negara 

berkembang juga dapat katakan sebagai suatu proses transisi yang berlangsung 

secara bertahap tetapi berkesinambungan, yakni pola produksi yang subsistem 

menjadi sistem pertanian yang terdiversifikasi dan terspesialisasi (Todaro, 2006). 
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Soekartawi (1996), Proses transformasi ekonomi nasional dimana peranan 

sektor pertanian tergeser oleh sektor ekonomi yang lain seperti industri, 

perdagangan dan konstruksi adalah wajar terjadi di Negara yang sedang 

membangun. Proses transformasi ini berjalan secara alami dan terjadi dimana-

mana termasuk pengalaman di negara maju. Ciri transformasi struktural ini dapat 

dilihat pada peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya pada PDB serta 

penyerapan tenaga kerja. Ada 4 hal yang dapat dicatat sehubungan dengan adanya 

proses transformasi antara sektor pertanian dan nonpertanian yaitu  

1. Adanya indikasi kekakuan di bidang teknologi, investasi dan tingkat 

ketrampilan tenaga kerja di sektor pertanian; sehingga sektor ini tidak mampu 

bersaing dengan sektor nonpertanian. 

2. Sektor nonpertanian khususnya industri, perdagangan dan konstruksi yang 

kontribusinya naik begitu cepat terhadap PDB, ternyata tidak mampu banyak 

menyerap tenaga kerja; yang memberikan indikasi bahwa kegiatan industri 

yang ada selama ini lebih banyak berorientasi pada industri padat modal. 

3. Sebagian besar poduktivitas tenaga kerja di sektor pertanian yang rendah 

karena tingkat pendidikan mereka yang rendah pula; sehingga terjadi stagnasi 

tenaga kerja di sektor pertanian; sehingga perpindahan tenaga kerja di sektor 

nonpertanian relative lama. 

4. Sektor pertanian diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan 

(swasembada pangan) dan untuk meningkatkan penerimaan devisa melalui 

ekspor. Namun nilai tukar produk pertanian masih begitu rendah bila 

dibandingkan dengan nilai tukar produk sektor nonpertanian khususnya 

industri. 

Akibat keterbatasan sumberdaya yang tersedia, maka dalam suatu 

perencanaan pembangunan diperlukan adanya skala prioritas pembangunan. Dari 

sudut dimensi sektor pembangunan, suatu skala prioritas didasarkan atas 

pemahaman bahwa pertama, setiap sektor memiliki sumbangan langsung dan 
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tidak langsung yang berbeda terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan 

(penyerapan tenaga kerja, pendapatan wilayah, dan lain-lain). Kedua, setiap 

sektor memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dengan karakteristik 

yang berbeda-beda. Ketiga, aktivitas sektoral tersebar secara tidak merata dan 

spesifik, beberapa sektor cenderung memiliki aktivitas yang terpusat dan terkait 

dengan sebaran sumberdaya alam, buatan (infrastruktur) dan sosial yang ada. 

Atas dasar pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa di setiap wilayah 

selalu terdapat sektor-sektor yang bersifat strategis akibat besarnya sumbangan 

yang diberikan dalam perekonomian wilayah serta keterkaitan sektoral dan 

spasialnya. Perkembangan sektor strategis tersebut memiliki dampak langsung 

dan tidak langsung yang signifikan. Dampak tidak langsung akibat perkembangan 

suatu sektor berpengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya, dan 

secara spasial berpengaruh secara luas di seluruh wilayah sasaran. 

Didit Hasto hendratmoko (2005) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah Untuk Pemilihan Wilayah Prioritas 

Pengembangan di Kabupaten Wonogiri”, bertujuan untuk mengetahui derajat 

kesenjangan perkembangan wilayah, mengetahui pola sebaran serta menentukan 

wilayah prioritas pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa sekunder dengan teknik 

analisis scalling, klasifikasi serta penggunaan analisis tetangga terdekat. Untuk 

mengukur perkembangan suatu wilayah digunakan variabel-variabel berikut : 

a. Indikator Sosial Ekonomi dan Demografi. Indikator yang diukur adalah 

kepadatan penduduk, PDRB wilayah serta jumlah penduduk tamatan 

perguruan tinggi. 

b. Indikator Aksesibilitas Wilayah dan Komunikasi. Indikator yang diukur 

adalah kepemilikan telepon dan wartel serta kepemilikan sarana transportasi. 
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c. Indikator Pelayanan Sosial Ekonomi. Indikator yang diukur adalah pelayanan 

kesehatan (RS, Puskesmas), pelayanan perekonomian pasar (umum, desa dan 

hewan) serta pelayanan pendidikan (SD, SMP, SMU, PT/Akademik). 

Rahmi Dwi Pertiwi (2002) dalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Tingkat Perkembangan Wilayah di Kecamatan Aek Kanopan Kabupaten 

Labuhan Ratu Sumatra Utara” menggunakan metode penelitian skalogram. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui ketersediaan fasilitas sesial ekonomi. Analisis 

faktor untuk mengetahui ketersediaan fasilitas sosial ekonomi. Analisis faktor 

untuk mengetahui kontribusi variabel-variabel tingkat perkembangan wilayah di 

Kecamatan Aek Kanopan. Variabel tersebut adalah jumlah penduduk, jumlah 

keluarga prasejahtera, jumlah keluarga pengguna litrik, jumlah pengguna televisi, 

jumlah rumah permanen dan luas lahan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat hubungan yang kuat antara ketersediaan fasilitas sosial dengan tingkat 

perkembangan wilayah yang ditunjukkan dari analisis korelasi diperoleh angka 

korelasi ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dengan tingkat 

perkembangan wilayah 0,783 dan nilai probalitas 0,000 dengan derajat 

signifikansi 0,01. Sedangkan koefisien korelasi antardaya layan di Kecamatan 

Aek Kanopan sebesar 0,551 dan nilai probabilitas 0,004 dengan derajat 

signifikansi 0,01. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat antara daya 

layan dengan perkembangan wilayah di Kecamatan Aek Kanopan. 

Hal-hal yang dapat diacu oleh penulis dari penelitian di atas adalah 

sebagian tujuan, pengenalan terhadap variable penelitian yang digunakan serta 

analisis yang digunakan sebagaimana yang ditunjukkan pada table 1.2. 
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Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian yang Dilakukan 

Nama 

peneliti 

Judul penelitian Tujuan penelitian Metode 

penelitian 

Hasil penelitian 

Didit Hasto 

Hendratmok

o (2005) 

Kajian Tingkat Perkembangan 

Wilayah Untuk Pemilihan 

Wilayah Prioritas 

Pengembangan di Kabupaten 

Wonogiri 

- Mengukur derajat kesenjangan 

perkembangan wilayah 

- Mengetahui pola sebaran 

- Menentukan wilayah prioritas 

pembangunan 

Analisis 

data 

sekunder 

- Terjadi kesenjangan 

wilayah di 

Kabupaten 

Wonogiri 

- Pola persebaran dari 

wilayah yang tidak 

tertinggal adalah 

cenderung acak. 

Rahmi Dwi 

Pratiwi 

(2002) 

Analisi Tingkat 

Perkembangan Wilayah dan 

Arahan Prioritas 

Pengembangan di Kecamatan 

Aek Kanopan Kabupaten 

Labohan Ratu Sumatra Utara 

- Mengukur derajat kesenjangan 

wilayah 

- Menentukan wilayah prioritas 

pengembangan 

Analisis 

data 

sekunder 

Terjadi perbedaan yang 

signifikan pada masing-

masing kelurahan di 

Kecamatan Aek 

Kanopan 

Yesi 

Nofitasari 

(2015) 

Analisis Spasial 

Perkembangan Sektor 

Pertanian di Kabupaten Ngawi 

Tahun 2004 - 2013 

 

- Mengetahui tingkat 

perkembangan sektor pertanian 

dari tahun 2004 – 2013 di 

Kabupaten Ngawi 

- Mengetahui subsektor unggulan 

pertanian yang memiliki 

kontribusi besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Ngawi. 

- Mengetahui distribusi spasial 

subsektor unggulan pertanian di 

Kabupaten Ngawi. 

Analisis 

data 

sekunder 

- Tiap-tiap kecamatan 

memiliki perbedaan 

potensi dalam sektor 

pertanian. 

- Potensi unggulan 

sektor pertanian di 

Kabupaten Ngawi 

tahun 2013 adalah 

subsektor tanaman 

pangan, peternakan 

dan kehutanan 

 

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain di atas adalah 

1. Mengukur perkembangan kegiatan sektor pertanian melalui trend PDRB 

selama tahun 2004-2013, sedangkan penelitian lain di atas untuk mengetahui 

kesenjangan perkembangan wilayah. 

2. Menentukan subsektor pertanian manakah yang menjadi subsektor unggulan  

pertanian sehingga dapat dilakukan pengembangan produksi dan 

produktivitas. 
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3. Mengetahui distribusi spasial subsektor unggulan pertanian sehingga dapat 

diketahui wilayah mana saja yang memiliki potensi untuk kegiatan sektor 

pertanian dan dapat dilakukan pengembangan berkelanjutan, sedangkan 

penelitian lain di atas untuk menentukan wilayah prioritas pengembangan. 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Tingkat perkembangan wilayah merupakan cerminan dari pembangunan 

yang ada pada suatu wilayah yang salah satu ukuran untuk mengetahui adanya 

perkembangan pada sektor pertanian setiap tahunnya, subsektor unggulan yang 

menjadi primadona dan daya saing antar wilayah di Kabupaten Ngawi yang 

ditunjukkan dengan tingkat perkembangannya (Level Of Development). Tingkat 

perkembangan wilayah sendiri merupakan ukuran peringkat secara relatif yang 

menyatakan kemajuan yang dicapai oleh wilayah sebagai hasil aktivitas 

pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain. 

Pertanian berkelanjutan yang diidamkan pemerintah Kabupaten Ngawi 

memang sangat tepat jika dijadikan potensi unggulan daerah. Perencanaan 

pembangunan di sektor pertanian meliputi 5 (lima) subsektor penting yaitu 

pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Hal 

ini harus dilakukan secara seksama. PDRB merupakan indikator kemajuan 

ekonomi daerah, dan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja suatu daerah, 

yang dalam hal ini adalah kemajuan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi. 

Indikator untuk mengetahui tingkat perkembangan sektor pertanian di 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Indikator Ekonomi, yang terdiri dari : 

a. Kontribusi sektor pertanian pada PDRB  

b. Kontribusi subsektor pertanian pada PDRB 

2. Indikator Pertanian, yang terdiri dari : 

a. Luas Lahan Pertanian 
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b. Produksi Pertanian 

c. Produksi Subsektor Pertanian 

Tabel 1.3 Indikator Ekonomi 

No Indikator Variabel Asumsi Thd Perkem. wilayah 

1. PDRB Nilai PDRB wilayah Makin tinggi nilai PDRB 

menunjukkan wilayah tersebut 

semakin berkembang 

 

Tabel 1.4 Indikator Pertanian 

No Indikator variabel Asumsi Thd Perkem. wilayah 

1 Luas Lahan 

Pertanian 

- Sawah  

- Non sawah 

Semakin luas lahan sawah 

daripada non sawah maka 

semakin berpotensi untuk 

perkembangan dalam bidang 

pertanian 

2 Produksi 

Pertanian 

- Luas panen dan hasil 

produksi pertanian 

 

- Semakin luas lahan pertanian 

maka semakin luas peluang 

dalam sektor pertanain 

- Semakin besar produksi 

pertanian maka semakin 

besar kontribusi terhadap 

PDRB 

3 Produksi 

Subsektor 

pertanian 

- Tanaman pangan 

- Perkebunan  

- Peternakan  

- Perikanan 

- kehutanan 

Subsektor pertanian yang 

memberikan kontribusi terbesar 

terhadap PDRB akan menjadi 

subsektor unggulan sehingga 

dapat dilakukan pengembangan 

yang berkelanjutan 

Sumber : BPS (dari berbagai sumber) 
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Di dalam penelitian ini data yang digunakan di ambil dari Bappeda dan 

Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi dari tahun 2004 sampai 2013. Alasan penulis 

mengambil dari data tersebut dikarenakan bahwa dua kali pentahapan  

pembangunan di Indonesia adalah dalam jangka waktu sepuluh tahun. Unit 

analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah subsektor dan kecamatan. 

Dengan menggunakan unit analisis ini maka perbedaan tingkat perkembangan 

wilayah di Kabupaten Ngawi akan lebih terlihat nyata wilayah yang memproduksi 

hasil pertanian terbesar sehingga dapat dilakukan pengembangan wilayah yang 

berkelanjutan dalam mendukung pembangunan sektoral sesuai kebijakan yang 

ada di Kabupaten Ngawi. 

Selanjutnya untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap penjelasan 

pada kerangka pemikiran dapat dilihat dalam diagram alir penelitian berikut 

(gambar 1.) 
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Sumber : penulis 

Gambar 1. Diagram Alir Pemikiran 

INPUT 

 Kabupaten Ngawi 

Dalam Angka 
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PROSES 

 Evaluasi makro 

potensi daerah 
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sektor pertanian 

 

 Analisis 

perkembangan 
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kontribusi sektor 

pertanian 10 tahun 

 

 Analisis 

perkembangan 

kontribusi subsektor  
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 Identifikasi dan 

evaluasi subsektor 

unggulan pertanian 

 

 Analisis spasial 

 

 Visualisasi distribusi 

pada peta 

OUTPUT 

POTENSI SEKTOR 
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Selanjutnya, berikut ini secara singkat disajikan tahapan pekerjaan untuk analisis 

penyusunan peta sektor pertanian Kabupaten Ngawi. 

 

Sumber : penulis 

Gambar 2. bagan tahapan analisis penyusunan peta distribusi sektor pertanian 

 

 

 

 

 

identifikasi 
sektor pertanian 

identifikasi 
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penentuan 
subsektor 
unggulan 
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kecamatan

peta distribusi 
sektor pertanian 

daerah
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Selanjutnya dalam pembuatan peta spasial distribusi sektor pertanian dilakukan tahapan 

secara singkat antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis 

Gambar 3. Alur Pengolahan Data Spasial 

Sumber Data Spasial 

Peta Rupa Bumi Indonesia 

Peta RTRW Kab.Ngawi 

Digitasi PETA DASAR 

Batas Administrasi 

Jaringan Jalan 

Jaringan Sungai 

Titik Ibukota 

 

Data Sekunder 

Data Ekonomi 

Data Pertanian 

Data Subsektor Pertanian 

Data Komoditas Unggulan 

Pertanian 

Pengolahan Data 

Analisis Hasil 

DATA SPASIAL POTENSI 

SEKTOR PERTANIAN 
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1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kuantitatif yaitu mengolah data yang berbentuk angka 

dengan menggunakan pendekatan keruangan yang dimanfaatkan untuk 

mengetahui distribusi spasial potensi sektor pertanian di Kabupaten Ngawi. 

1.7.1 Pemilihan Daerah Penelitian 

Penelitian ini mengambil daerah Penelitian Kabupaten Ngawi yang 

memiliki 19 kecamatan (Sine, Ngrambe, Jogorogo, Kendal, Geneng, Gerih, 

Kwadungan, Pangkur, Karangjati, Bringin, Padas, Kasreman, Ngawi, Paron, 

Kedunggalar, Pitu, Widodaren, Mantingan, Karanganyar) dengan tingkat 

perkembangan pada sektor pertanian yang berbeda. Pertimbangan-pertimbangan 

yang melatarbelakangi pemilihan Kabupaten Ngawi sebagai daerah penelitian 

adalah sebagai berikut : 

a. Perkembangan  wilayah di Kabupaten Ngawi menarik untuk dikaji karena 

terlihat adanya potensi dalam sektor pertanian yang mempunyai peluang 

terutama dengan melihat pada sumbangan PDRB Kabupaten. 

b. Kondisi geografis yang terletak di Provinsi Jawa Timur paling barat yaitu 

perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, dengan kondisi seperti itulah 

Kabupaten Ngawi sebagai kota transit jalur utama antara Jawa timur dan Jawa 

Tengah. Disamping itu, Kabupaten Ngawi mempunyai lahan pertanian yang 

masih cukup luas sehingga menjadi lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur. 

1.7.2 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari beberapa instansi, seperti Dinas Pertanian, Bappeda dan lembaga-

lembaga terkait. Data-data tersebut antara lain : 

1. Data PDRB 

2. Kabupaten Ngawi Dalam 

Angka 

3. Peta Ekonomi Daerah 

4. Data Produksi Pertanian 

5. Data produksi Subsektor 

Pertanian 

6. Luas Lahan Pertanian



19 
 

 
 

 

1.7.3 Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari tujuan 

penelitian yang ada. 

Untuk mengetahui tingkat perkembangan sektor pertanian maka 

digunakan analisis LQ (location Quotient). Alat analisis LQ merupakan sebuah 

alat analisis sederhana yang berguna untuk mengidentifikasi kemampuan ekspor 

suatu sektor ekonomi di suatu wilayah. Suatu sektor ekonomi yang memiliki 

kemampuan ekspor atau disebut sebagai sektor basis pada hakikatnya merupakan 

sektor yang mampu memenuhi kebutuhan domestik (subsistence) dan memiliki 

surplus produksi sehingga mampu memasok produk barang/jasanya untuk 

penduduk di perekonomian lainnya. Sektor seperti itu dicirikan dengan proporsi 

yang lebih tinggi dibandingkan proporsi sektor yang sama di perekonomian yang 

lebih luas. Kegiatan ekspor secara simultan akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru serta menarik 

investasi. 

Seperti disinggung dalam paragraf sebelumnya bahwa LQ didapat atas 

dasar perhitungan output (PDRB/value added based) atau tenaga kerja yang 

digunakan (employment based). Kajian ini menggunakan value added based 

sesuai ketersediaan data yang diolah menggunakan formula sebagai berikut. Nilai 

LQ merupakan besaran tanpa satuan (dimensionless). Dari nilai tersebut dapat 

didekati berapa kemampuan ekspor suatu sektor/sub-sektor atau derajat 

subsistensinya. 
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Dimana:  

LQ(x)Kab  : Angka LQ sektor x di Kabupaten Ngawi  

q(x)Kab : Nilai tambah bruto sektor x di Kabupaten Ngawi  

Q(x)Provinsi  : Nilai tambah bruto sektor x dalam Provinsi Jawa Timur  

PDRBProvinsi : PDRB Provinsi Jawa Timur 

 Kriteria untuk menentukan dan menginterpretasikan nilai location quotient 

sebagaimana dijelaskan Bendavid-Val (1991:74) sebagai berikut:  

1. Jika nilai LQ > 1, kemampuan kontribusi sektor/sub sektor terhadap PDRB 

lebih besar dibanding kemampuan rata-rata sektor/sub sektor sejenis di 

wilayah referensi, sehingga merupakan sektor/sub sektor potensial,  

2. Jika nilai LQ = 1, kemampuan kontribusi sektor/sub sektor tersebut terhadap 

PDRB sama dengan rata-rata kemampuan sektor/sub sektor sejenis di wilayah 

referensi, sehingga hanya dapat mencukupi kebutuhan di dalam daerah 

sendiri, 

3. Jika nilai LQ < 1, kemampuan kontribusi sektor/sub sektor lebih kecil 

dibandingkan kemampuan rata-rata wilayah referensi sehingga bukan 

merupakan sektor unggulan.  

Subsektor yang mampu  menjadi motor penggerak utama perekonomian 

Kabupaten Ngawi ditunjukkan dengan nilai LQ ≥ 1 atau disebut sebagai sektor 

basis. Subsektor ini selain mampu memenuhi kebutuhan perekonomian 

Kabupaten Ngawi juga mampu mengekspor output produksinya ke wilayah lain. 

Subsektor ini secara implisit adalah subsektor yang memiliki kontribusi tinggi 

atau sangat tinggi (share) jika dibandingkan kontribusi subsektor yang sama 

terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur atau dengan kata lain peranan relatif 

subsektor yang bersangkutan dalam daerah adalah sama dengan peranan relatif 

industri sejenis dalam perekonomian provinsi.  

Sistem Informasi Geografis digunakan sebagai alat analisis keruangan 

yang mampu menggambarkan hubungan berbagai fenomena spasial baik fisik 
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maupun sosial yang terjadi di suatu wilayah. Pemetaan eksisting kondisi fisik 

(bentuk lahan, jenis tanah, cuaca/iklim, litologi, topografi, bencana, dan lain-lain) 

dan kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah meliputi kependudukan, aktivitas 

ekonomi, jaringan keluar dan masuk komoditas, dan lain-lain adalah kegiatan 

awal dari analisis spasial.  

Berbagai tema pemetaan tersebut diproses dalam Sistem Informasi 

Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) menggunakan 

aplikasi ArcGIS dengan peta administrasi Kabupaten Ngawi dan Peta RBI 

Kabupaten Ngawi. Metode overlay dengan penilaian scoring maupun matching. 

Hasilnya merupakan peta wilayah-wilayah dengan potensi yang dimiliki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Subsektor tanaman pangan 

- Luas panen (padi 

& palawija) 

- Jumlah produksi 

(padi & palawija) 

Peta distribusi 

potensi 

komoditas padi 

2013 

Peta distribusi 

potensi 

komoditas 

palawija 2013 

- Luas lahan sawah dan non 

sawah 

- Luas lahan pengembangan 

per kecamatan 

Peta distribusi 

potensi subsektor 

tanaman pangan 

2013 

perbandingan 

Produksi x harga 



22 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Subsektor Perkebunan 

- Luas area tanaman 

perkebunan 

- Jumlah produksi  

Peta distribusi potensi 

subsektor perkebunan 

2013 

3. Subsektor Peternakan 

- Jumlah populasi 

ternak 

- Produksi Telur 

- Produksi daging 

Peta distribusi 

potensi subsektor 

peternakan 2013 

4. Subsektor Perikanan 

- Luas area perikanan 

- Jumlah produksi 

- Impor ikan  

Peta distribusi potensi 

subsektor perikanan 

2013 
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1.7.4 Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian adalah suatu usaha atau tindakan operasional 

yang dilakukan agar tujuan penelitian dapat tercapai, meliputi : 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan dalam penelitian meliputi : 

a. Studi Pustaka 

Kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari literatur, laporan, majalah dan 

brosur-brosur yang ada hubungannya dengan penelitian. 

b. Studi peta 

Studi peta dilakukan dalam rangka mempelajari peta-peta daerah 

penelitian yang nantinya akan digunakan untuk menyiapkan peta dasar 

guna penempatan data. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data sekunder dan data primer 

untuk melengkapi data-data yang kurang lengkap. Data sekunder diperoleh 

dengan cara mencatat data yang ada di instansi terkait dan data primer 

diperoleh dengan cara pengecekan langsung ke lapangan. 

a. Variabel Penelitian 

Adapun variabel penelitian meliputi : 

1. Variabel pengaruh, yaitu : 

- PDRB 

- Produksi pertanian 

- Produksi sub-subsektor pertanian 

- Luas lahan 

2. Variabel Terpengaruh, yaitu perkembangan dan distribusi subsektor 

pertanian. 

3. Tahap analisis data 

Tahap ini menggunakan analisis sebagai berikut : 

a. Analisis kuantitatif 
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Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui potensi sektor pertanian, 

proyeksi perkembangan subsektor pertanian dan pola spasial atau 

persebaran. 

b. Analisis peta 

Analisis peta digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian dengan 

melihat aspek keruangan dari daerah yang diteliti. 

c. Analisis deskriptif kualitatif 

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dari data kuanitatif maupun data yang tidak dapat 

dikuantitatifkan. Analisis ini diharapkan dapat mendukung dua analisis 

sebelumnya. 

1.8 Batasan Operasional 

1. Analisis spasial adalah analisis yang menyangkut obyek-obyek dalam system 

keruangan, dengan input utama adalah data dan informasi spasial (Ernan 

Rustiadi,dkk. 2009). 

2. Geografi Pertanian yaitu bahwa geografi pertanian merupakan deskripsi 

tentang seni mengolah tanah dalam skala luas dengan memperhatikan 

kondisi lingkungan alam dan manusia (Singh dan Dhilon, 1984 : 3 ) 

3. Pola spasial adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 

meliputi peruntukan fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi 

budidaya (Ernan Rustiadi,dkk. 2009). 

4. Perkembangan wilayah adalah kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah 

sebagai hasil aktivitas pembangunan (Hadi Sabari Yunus, 1991). 

5. Pembangunan Ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang 

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan 

kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan 

hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari 

sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (BPS Ngawi, 2014). 
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6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto 

seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik 

suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu 

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki 

residen atau non-residen (BPS Ngawi, 2014). 

7. Sektor Pertanian adalah sektor yang melakukan kegiatan pemanfaatan 

sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan 

pangan, bahan baku industry atau sumber energi serta untuk mengelola 

lingkungan hidupnya (Wikipedia,2015). 

8. SIG adalah sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang 

tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat geografi. Dengan kata 

lain, SIG merupakan system basisdata dengan kemampuan-kemampuan 

khusus untuk data yang tereferensi secara geografis (Foote, dalam Eddy 

Prahasta,2005). 

9. Transformasi pertanian yaitu sutu proses perubahan pada berbagai aspek di 

bidang pertanian. Perubahan yang dimaksud bukan hanya pada teknologi 

namun lebih jauh lagi pada kelembagaan ekonomi dan sosial pertanian 

(Todaro, 2006). 


