
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komoditi unggulan pada sektor pertanian khususnya pertanian bahan 

pangan dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan prioritas pengembangan 

tanaman pertanian. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil 

dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Tujuan 

pembangunan pertanian layak ditempatkan sebagai prioritas utama untuk 

tercapainya swasembada pangan. Pembangunan pertanian mengupayakan untuk 

mengembangkan potensi yang ada, yaitu memanfaatkan sumberdaya alam secara 

optimal. 

Komoditi unggulan di suatu wilayah berbeda-beda, melalui potensi 

unggulan daerah dapat tergambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, 

menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan 

kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat, memiliki prospek untuk 

meningkatkan produktivitas dan investasinya serta memiliki daya saing yang 

tinggi (Bappeda, 2014) . 

Sektor pertanian mempunyai peranan penting baik di tingkat nasional 

maupun regional, seperti pada pembangunan ekonomi di suatu Negara sedangkan 

sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor 

pertanian. Sektor pertanian merupakan penopang bagi sektor-sektor perekonomian 

lainnya sehingga pembangunan ekonomi tidak dapat berpaling dari sektor ini. 

Kabupaten Karanganyar adalah salah satu daerah yang memiliki tanah 

pertanian yang cukup baik dan juga potensial dalam mengembangkan agro 

Industri .Pertanian bahan pangan adalah salah satu sektor yang dihasilkan untuk 

kebutuhan pokok masyarakat. Potensi Pertanian Karanganyar di mulai dari 

Tanaman bahan pangan ,Kehutanan , perkebunan , dan juga peternakan . 

Potensi Pertanian itu sendiri memiliki peran  yang sangat penting dan 

memberikan kontribusi yang tinggi dalam peningkatan perekonomian sebuah 
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daerah khususnya kabupaten karanganyar. Pertanian  juga berpengaruh dengan 

peningkatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat daerah maupun kota. 

Pertanian menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Karanganyar 

yang mendorong perekonomian warganya yang berjumlah sekitar 900.000 jiwa. 

Rata-rata mata pencaharian penduduk Kabupaten Karanganyar adalah petani, 

terlihat pada tabel dan diagram dibawah ini 

Tabel 1.1 Lapangan Usaha Penduduk 15 tahun keatas Kabupaten Karanganyar 

2016 

Lapangan Usaha Jumlah Persen 

Pertanian 119533 26,58 

Industri 110107 24,49 

Perdagangan 93032 20,69 

Jasa 62568 13,91 

Lainya 64449 14,33 

Jumlah 449689 100,00 

Sumber : Karanganyar Dalam Angka 2016 

 

Sumber : Karanganyar Dalam Angka 2016 

Gambar 1. 1 Diagram mata pencaharian penduduk 

Berdasarkan diagram dan tabel mata pencaharian penduduk di Kabupaten 

Karanganyar, 27 % dari banyaknya penduduk yang berusia kerja ber mata 

pencaharian sebagai petani, yang ,enempati urutan tertinggi dibandingkan mata 

pencaharian lainnya 
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Wajar bila pertanian menjadi penopang penting Karanganyar karena 

kabupaten ini memiliki luas wilayah 77.378,64 hektare, dengan pemanfaatan 

lahan sebagai berikut:  

1. Sawah 22.130,32 ha 

 Sawah Irigasi teknis 14.361,57 Ha 

 Sawah nonpengairan teknis 6226,23 Ha 

 Sawah tidak berpengairan 1.542,52 Ha 

2. Tanah kering 55.248,32 ha 

 

 Gambar 1. 2 Diagram Pemanfaatan Lahan Pertanian 

(http://www.karanganyarkab.go.id/) 

http://www.karanganyarkab.go.id/
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Gambar 1. 3 Diagram Penggunaan Lahan 

Tabel 1.2 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Karanganyar 

Penggunaan Luas (Ha) 

Sawah 22465 

Lahan Terbangun 21197 

Tegalan/Kebun 20736 

Hutan Negara 9729 

Perkebunan 3251 

Total 77.378 

Sumber : Karanganyar Dalam Angka 2016 

Location Quotient (LQ) ialah suatu metode yang didasarkan pada teori 

sektor basis untuk menghitung perbandingan relative sumbangan nilai tambah 

sebuah sektor di suatu region terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang 

bersangkutan secara nasional atau tingkat yang lebih tinggi. (Rusastra dkk, 2000) 

sehingga dengan metode tersebut dapat diketahui nilai-nilai sumbangan nilai 

tambah setiap sektor yang merepresentasikan apakah sektor tersebut termasuk 

komoditi unggulan atau tidak. 

Semenjak ditetapkannya otonomi daerah (UU No.22/1999), setiap 

wilayah harus mampu mengembangkan berbagai sektor yang potensial untuk 

meningkatkan PDRB daerah. Berbagai sektor yang potensial diupayakan untuk 
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dikembangkan, baik oleh swasta maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pada 

sektor pertanian, peningkatan PDRB dilakukan dengan pembangunan agribisnis. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan agribisnis yaitu dengan 

menetapkan fokus komoditas yang dikembangkan dengan menetapkan komoditas 

unggulan serta kawasan sentra produksinya berdasarkan keunggulan komparatif 

dan kompetitif yang dimiliki oleh setiap komoditas (Firman dan Tawaf, 2009). 

Menurut Sadjad (2001), dalam era otonomi daerah pemerintah daerah hendaknya 

memberikan perhatian utama terhadap sektor agribisnis, sehingga sektor 

agribisnis menjadi unggulan (basis) ekonomi daerah, perencanaan dan pelaksanan 

pembangunan sektor agribisnis harus direncanakan secara terpadu, dari hulu 

sampai hilir dan memadukannya dengan pembangunan wilayah berdasarkan 

potensi yang dimiliki. Pada era otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah 

menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam daerah maupun faktor eksternal, 

seperti masalah kesenjangan dan isu globalisasi. Isu globalisasi ini menuntut tiap 

daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan 

globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan 

percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan 

kawasan dan produk andalannya. 

Prinsip penting dalam pelaksanaan pendekatan pembangunan wilayah 

yang utuh dan terpadu adalah kemampuan menemukenali potensi wilayah yang 

ada untuk dikembangkan dengan berbagai masukan program pembangunan. Salah 

satu strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan ekonomi daerah melalui 

sektor pertanian pada era otonomi daerah saat ini adalah melalui pengembangan 

komoditas unggulan daerah. Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan 

diharapkan dapat memacu pertumbuhan suatu wilayah yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemanfaatan potensi daerah unggulan dan 

potensial secara optimal dan terpadu merupakan syarat yang perlu diperhatikan 

agar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat dicapai (Mubyarto, 2000). 

Penetapan suatu komoditas sebagai komoditas unggulan daerah harus 

disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang 

dimiliki oleh daerah. Komoditas yang dipilih sebagai komoditas unggulan daerah 
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adalah komoditas yang memiliki produktifitas yang tinggi dan dapat memberikan 

nilai tambah sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Selain 

itu, penetapan komoditas unggulan daerah juga harus mempertimbangkan 

kontribusi suatu komoditas terhadap pertumbuhan ekonomi dan aspek pemerataan 

pembangunan pada suatu daerah (Syahroni, 2005). 

Komoditi unggulan merupakan komoditas yang memiliki keunggulan 

komparatif dan daya saing yang tinggi terhadap komoditas sejenis pada suatu 

daerah dibanding daerah lain. Pada era globalisasi, setiap komoditas dituntut 

untuk memiliki daya saing dalam pasar, baik pasar domestik maupun 

internasional. Hal ini berarti setiap komoditas harus mampu bersaing dengan 

komoditas lain di daerah yang sama atau komoditas yang sama di daerah lain. 

Kemampuan daya saing setiap komoditas ditandai dengan penerimaan yang 

diperoleh pelaku ekonomi. Penerimaan lebih besar diperoleh dari komoditas yang 

memiliki keunggulan komparatif dan berdaya saing dari pada komoditas biasa 

(Darmawansyah, 2003).  

1.2  Perumusan Masalah 

Komoditas Unggulan memiliki peran sangat penting dan memberikan 

kontribusi yang tinggi dalam peningkatan perekonomian sebuah daerah. 

Permasalahan yang di angkat pada tema ini: 

1. Bagaimana distribusi komoditas unggulan tanaman pertanian pangan di 

Kabupaten Karanganyar berdasarkan indeks Location Quotion (LQ) ? 

2. Bagaimana perkembangan pertanian tanaman pangan  di Kabupaten 

Karanganyar 2014-2016? 

3. Kecamatan manakah yang menjadi arahan pengembangan pertanian tanaman 

pangan di Kabupaten Karanganyar? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Komoditas unggulan di suatu wilayah diperlukan untuk mengetahui sektor yang 

paling dominan di suatu wilayah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis distribusi komoditas unggulan Tanaman Pertanian Pangan di 

Kabupaten Karanganyar berdasarkan nilai indeks Location Quotion (LQ). 

2. Menganalisis perkembangan pertanian tanaman pangan di Kabupaten 

Karanganyar 2014-2016. 

3. Menganalisis kecamatan yang menjadi referensi arahan pengembangan 

pertanian tanaman pangan di Kabupaten Karanganyar 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau masukan bagi 

sektor pertanian di Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat mengembangkan 

komoditi yang ada dan mengoptimalkan potensi pertanian khususnya 

tanaman pangan. 

2. Diharapkan dengan adanya penelitian tentang sektor basis komoditi tanaman 

pangan di Kabupaten Karanganyar ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pengambilan keputusan di bidang pertanian untuk Kabupaten Karanganyar. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Komoditas Unggulan 

Keunggulan komperatif bagi suatu komoditi bagi suatu negara atau 

daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi 

lain di daerahnya (Mawardi, 1997). Pengertian unggul dalam hal ini adalah 

dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. 

Keunggulan komperatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang secara 

perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Sedangkan 



8 
 

   

 

sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan 

keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta 

memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan 

nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect yang besar 

terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar 

local maupun pasar ekspor . 

Komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang memiliki posisi 

strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah. Posisi strategis ini didasarkan 

pada pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim), sosial ekonomi dan 

kelembagaan. (Handewi Rachman,2003). Penentuan ini penting dengan 

pertimbangan bahwa ketersediaan dan kapabilitas sumberdaya (alam, modal 

dan manusia) untuk menghasilkan dan memasarkan semua komoditas yang 

dapat diproduksi di suatu wilayah secara simultan relatif terbatas. Disisi lain 

pada era pasar bebas saat ini baik ditingkat pasar lokal, nasional maupun 

global hanya komoditas yang diusahakan secara efisien dari sisi teknologi dan 

sosial ekonomi serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif yang 

mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama dari 

wilayah lain. Secara lebih sederhana yang dimaksud komoditas unggulan 

adalah komoditas yang layak diusahakan karena memberikan keuntungan 

kepada petani baik secara biofisik, sosial dan ekonomi. Komoditas tertentu 

dikatakan layak secara biofisik jika komoditas tersebut diusahakan sesuai 

dengan zona agroekologi, layak secara sosial jika komoditas tersebut 

memberi peluang berusaha, bisa dilakukan dan diterima oleh masyarakat 

setempat sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sedangkan 

layak secara ekonomi artinya komoditas tersebut menguntungkan. 

Komoditas unggulan (basis) perlu dikembangkan secara optimal 

karena memiliki keunggulan komparatif yang mampu meningkatkan 

perekonomian dan pendapatan pelaku ekonominya (Tarigan, 2005). 

Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu komoditi dapat mendorong 

terciptanya keunggulan kompetitif (keunggulan bersaing) terhadap komoditi 

sejenis di suatu wilayah. Keunggulankeunggulan tersebut memberikan 
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keuntungan terhadap komoditi dalam memenangkan persaingan pasar. Pangsa 

pasar yang luas serta unggul dalam persaingan pasar memberikan efek yang 

positif bagi penerimaan. Semakin luas pangsa pasar dan unggul dalam 

persaingan atau memiliki kekuatan daya saing produk yang tinggi dipasaran 

memungkinkan produk tersebut mendatangkan penerimaan yang tinggi pula 

dari proses penjualannya. 

Komoditas unggulan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran 

(supply) dan sisi permintaan (demand). Dilihat dari sisi penawaran, 

komoditas unggulan merupakan komoditas yang paling superior dalam 

pertumbuhannya pada kondisi bio-fisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi 

petani di suatu wilayah tertentu. Kondisi sosial ekonomi ini mencakup 

penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, infrastruktur 

misalnya pasar dan kebiasaan petani setempat (Supena,dkk,2000), Pengertian 

tersebut lebih dekat dengan locational advantages, sedangkan dilihat dari sisi 

permintaan, komoditas unggulan merupakan komoditas yang mempunyai 

permintaan yang kuat baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional 

dan keunggulan kompetitif. Secara umum pengertian komoditi adalah produk 

yang dihasilkan secara kontinyu oleh suatu produsen. Komoditi dikatakan 

unggulan jika memiliki kontribusi yang besar minimal untuk produsen itu 

sendiri, berdasarkan kriteria tertentu. Ada beberapa cara untuk menentukkan 

sebuah komoditi dikatakan sebagai suatu komoditi unggulan.  

1.5.1.2 Location Quotient (LQ) 

Beberapa metode untuk memilah antara kegiatan basis dan kegiatan 

non basis adalah metode langsung, metode tidak langsung, metode campuran, 

dan metode location quotient (Tarigan R, 2005). Pada penelitian ini yang 

digunakan adalah metode location quotient (LQ) , Metode LQ ini merupakan 

perbandingan antara pangsa relatif produksi komoditas „i‟ pada tingkat 

Provinsi terhadap total produksi di Provinsi tersebut dengan pangsa relatif 

produksi komoditas „i‟ pada tingkat nasional terhadap total produksi di 

tingkat nasional. Jika ingin dijabarkan sampai ketingkat kabupaten berarti 

komoditas „i‟ pada tingkat kabupaten dibandingkan dengan total produksi di 
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kabupaten tersebut kemudian dibandingkan lagi dengan produksi komoditas 

„i‟ pada tingkat Provinsi terhadap total produksi di tingkat Provinsi, demikian 

seterusnya. Dilakukan analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

meliputi data produksi, luas panen, luas tanaman belum menghasilkan, luas 

tanaman menghasilkan, tanaman tua/rusak. Produksi dijadikan indikator 

utama dalam perhitungan LQ, karena produksi suatu komoditas adalah 

resultan akhir dari semua proses sistem budidaya. Jika produksi suatu 

komoditas tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun, maka diasumsikan 

bahwa komoditas tersebut sangat diminati oleh masyarakat sehingga 

berdampak pada peningkatan pendapatan secara nyata. Minat yang tinggi 

terhadap suatu komoditas ini tentunya akan diikuti dengan perawatan yang 

lebih baik dibanding komoditas lain yang produksinya lebih rendah. 

Analisis LQ digunakan untuk menentukan komoditas unggulan dari 

segi produksinya. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk 

menentukan kegiatan basis dan bukan basis, diantaranya adalah teknik 

Location Quotient (LQ). Pendekatan ini sering digunakan untuk mengukur 

basis ekonomi. Dalam teknik LQ pengukuran dari kegiatan ekonomi secara 

relatif berdasarkan nilai tambah bruto atau tenaga kerja. Analisis LQ juga 

dapat digunakan untuk menetukan komoditas unggulan dari sisi produksinya. 

Kelebihan analisis LQ dari  yang lainnya adalah analisis ini bisa 

dibuat menarik apabila dilakukan dalam bentuk time–series/trend, artinya 

dianalisis selama kurun waktu tertentu. Dalam hal ini perkembangan LQ bisa 

dilihat untuk suatu komoditi tertentu dalam kurun waktu yang berbeda, 

apakah terjadi kenaikan atau penurunan. 

Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan demikian 

halnya dengan metode LQ. Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi 

komoditi unggulan antara lain penerapannya sederhana, mudah dan tidak 

memerlukan program pengolahan data yang rumit. Penyelesaian analisis 

cukup dengan spread sheet dari Excel atau program Lotus, bahkan jika 

datanya tidak terlalu banyak kalkulatorpun bisa di gunakan. 
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Keterbatasan adalah karena demikian sederhananya pendekatan LQ 

ini, hanya yang di tuntut adalah akurasi data, sebaik apapun hasil olahan LQ 

dalam mengidentifikasi komoditas unggulan tidak akan banyak manfaatnya 

jika data yang di gunakan tidak Valid. 

1.5.1.3 Pertanian 

Dari penelitian arkeologi didapati manusia telah menggunakan tanah 

beribu-ribu tahun, ketika itu kumpulan-kumpulan manusia di atas muka bumi 

ini berada di dalam satu kumpulan kecil yang terdiri dari jumlah 20 orang 

(sedikit). Manusia ketika itu hanya menjalankan aktiviti pra-pertanian seperti 

memburu, menangkap ikan, memungut tanaman-tanaman hutan dan madu. 

Pra-pertanian diperingkat asal ini dikenali sebagai masyarakat "Pemburu dan 

Pengumpul" (hunting and gathering society).  Bentuk pertanian pada 

peringkat awal adalah primitif dan lalu berubah mulai membiakkan tumbuhan 

melalui proses pemilihan, beternak hewan (dahulunya liar), dan membentuk 

komunitas/kelompok-kelompok pertanian yang lebih besar. Banyak jenis-

jenis tanaman yang telah berubah dari proses pemilihan dan penanaman 

sebelum selanjutnya tanaman tersebut dipindahkan ke tempat-tempat lain di 

dunia ini.  Iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman telah 

menyebabkan sebaran spesies-spesies tanaman tersebar luas di dunia. 

Kawasan Asia Barat yang berhampiran lengkungan Lembangan Sungai Tigris 

adalah merupakan kawasan pertanian yang dapat dikembangkan sejak tahun 

6,000 SM. Tanaman barli, kurma, buah lai, buah delima, bawang, dan kacang 

telah ditanam di kawasan yang subur ini. Tanaman epal juga pada awalnya 

ditemui di keliling Lautan Hitam dan Kaspian. 

Pertanian merupakan aktivitas ekonomi dunia yang paling penting. 

Dimana pada prakteknya kegiatan ini menggunakan sepertiga dari permukaan 

bumi dan terdapat sekitar 45% dari seluruh jumlah penduduk dunia yang 

bekerja dan terlibat dengan aktivitas pertanian. Pertanian tidak lagi boleh 

dipandang sebelah mata bagi kehidupan manusia di muka bumi apabila 

manusia yang semakin ramai dan mempunyai belbagai kebutuhan. Sesuai 

sejarah pada mulanya manusia yang bergantung kepada aktivitas memburu 
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dan mengumpulkan makanan tidak berkembang baik oleh karena kurangnya 

kemampuan untuk menyediakan sumber makanan yang mencukupi. Lain 

halnya dengan masyarakat modern yang jumlahnya cukup besar, aktivitas 

pertanian yang baik dan produktif menjadi penting untuk menghasilkan 

sumber makanan yang banyak. Kegiatan beternak hewan merupakan titik 

permulaan bagi pertanian modern yang diamalkan sekarang. Aktivitas-

aktivitas ini memerlukan tenaga kerja dan penjagaan yang baik dan memadai. 

Tanaman dan ternak tidak boleh dibiarkan sendirian untuk hidup seperti 

keadaan masa silam. 

Sebagai contohnya tanaman padi, memerlukan kerja-kerja 

penyemaian, pembajakan, pembasmian serangga dan penyakit, perawatan dan 

penuaian. Keperluan untuk peralatan, pupuk, pestisida, pengairan, 

perlindungan area/pagar, dan modal untuk membeli bibit juga turut 

meningkat dengan berkembangnya sistem pertanian yang banyak tertumpu 

kepada peningkatan hasil dan mutu pengeluaran pertanian.  Pertanian moden 

adalah bercirikan pada peningkatan hasil dan penurunan dalam penggunaan 

tenaga buruh. Petani-petani tidak lagi seharian berada di ladang. Sehingga 

waktu tidak terbuang, banyak aktiviti-aktiviti lain yang bisa dilakukan oleh 

para petani seperti kegiatan pemasaran, aktivitas sosial. Maupun aktivitas 

lainnya. 

Pertanian adalah sejenis proses produksi khas yang didasarkan atas 

proses pertumbuhan tanaman dan hewan (T Mosher,1968). Kegiatan-kegiatan 

produksi didalam setiap usaha tani merupakan suatu bagian usaha, dimana 

biaya dan penerimaan adalah penting. Tumbuhan merupakan pabrik pertanian 

yang primer. Dia mengambil gas karbondioksida dari udara melalui daunnya. 

Diambilnya air dan hara kimia dari dalam tanah melalui akarnya. Dari bahan-

bahan ini, dengan menggunakan sinar matahari, Dia membuat biji, buah, serat 

dan minyak yang dapat digunakan oleh manusia. Pertumbuhan tumbuhan dan 

hewan liar berlangsung di alam tanpa campur tangan manusia. Beribu-ribu 

macam tumbuhan di berbagai bagian dunia telah mengalami evolusi 

sepanjang masa sebagai reaksi terhadap adanya perbedaan dalam penyinaran 
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matahari, suhu, jumlah air atau kelembaban yang tersedia serta sifat tanah. 

Tiap jenis tumbuhan menghendaki syarat-syarat tersendiri terutama 

tumbuhnya pada musim tertentu. Tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah 

menentukan jenis-jenis hewan apakah yang hidup di daerah tersebut, karena 

beberapa di antara hewan itu memakan tumbuhan yang terdapat di daerah 

tersebut, sedangkan lainnya memakan hewan lain. Sebagai akibatnya 

terdapatlah kombinasi tumbuhan dan hewan di berbagai dunia. 

Pertanian terbagi ke dalam pertanian dalam arti luas dan pertanian 

dalam arti sempit (Mubyarto, 1989). Pertanian dalam arti luas mencakup: 

1. Pertanian rakyat atau disebut sebagai pertanian dalam arti sempit. 

2. Perkebunan (termasuk didalamnya perkebunan rakyat atau perkebunan 

besar). 

3. Kehutanan. 

4. Peternakan. 

5. Perikanan (dalam perikanan dikenal pembagian lebih lanjut yaitu 

perikanan darat dan perikanan laut). 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam arti sempit pertanian 

diartikan sebagai pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga di mana 

diproduksinya bahan makanan utama seperti beras, palawija (jagung, kacang-

kacangan dan ubi-ubian) dan tanaman-tanaman hortikultura yaitu sayuran dan 

buah-buahan. 

Pertanian selalu memerlukan bidang permukaan bumi yang luas yang 

terbuka terhadap sorotan sinar matahari. Pertanian rakyat diusahakan di 

tanah-tanah sawah, ladang dan pekarangan. Di dalam pertanian rakyat hampir 

tidak ada usaha tani yang memproduksi hanya satu macam hasil saja. Dalam 

satu tahun petani dapat memutuskan untuk menanam tanaman bahan pangan 

atau tanaman perdagangan. Alasan petani untuk menanam bahan pangan 

terutama didasarkan atas kebutuhan makan untuk seluruh keluarga petani, 

sedangkan alasan menanam tanaman perdagangan didasarkan atas iklim, ada 

tidaknya modal, tujuan penggunaan hasil penjualan tanaman tersebut dan 

harapan harga. 
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1.5.1.4 Ketahanan Pangan 

Pengertian ketahanan pangan menurut PP No. 68 tahun 2002 adalah: 

kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau. Dari pengertian di atas nampak bahwa satuan / unit tujuan dari 

ketahanan pangan adalah rumah tangga (termasuk individu–individu di 

dalamnya). Tidak hanya aspek jumlah yang perlu diperhatikan namun aspek 

lain seperti mutu pangan, kontinyuitas ketersediaan dan keterjangkauannya 

juga diperhatikan. Dilihat dari sisi kualitas, kontinuitas dan 

keterjangkauannya (aspek harga) ini berarti bahwa konsepsi ketahanan 

pangan mengandung isi keadilan. Amanat yang terkandung dalam pengertian 

tesebut adalah pangan yang baik harus tersedia secara berkesinambungan 

hingga ke segenap lapisan masyarakat. Ketahanan pangan merupakan suatu 

sistem yang terdiri atas sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. 

Hasil akhir dari sistem tersebut adalah stabilitas antara pasokan pangan, 

distribusi dan kemudahan akses masyarakat terhadap pangan serta 

pemanfaatan pangan termasuk di dalamnya pengaturan menu dan distribusi 

pangan dalam keluarga. Indikator dari kebaikan sistem ketahanan pangan 

tercermin dalam status gizi masyarakat dengan indikator utama adalah status 

gizi anak balita. Indikator ini dipilih karena anak–anak merupakan kelompok 

masyarakat yang paling rentan dan paling cepat terkena dampak dari uruknya 

sistem ketahanan pangan di suatu daerah. 

Pertanian kedepan tidak hanya dituntut memproduksi untuk 

kecukupan pangan bagi rakyat kita sendiri, tetapi juga melayani pasar bagi 

sebagian penduduk yang pola konsumsinya telah bergeser dengan lebih 

mengutamakan protein, lemak, vitamin dan mineral (Apriantono.A, 2006), 

dengan demikian sangat penting adanya kajian tentang sektor pangan yang 

berpotensi tinggi di suatu wilayah sebagai dasar pengembangan sektor 

tanaman pangan tersebut. 
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Agribisnis berbasis palawija memiliki peranan yang sangat penting 

dengan pemikiran sebagai berikut: 

1. Peningkatan kebutuhan pangan dan bahan baku industri berbasis 

palawija 

2. Kebutuhan keseimbangan gizi dalam mencapai pola pangan harapan 

3. Peranannya dalam memenuhi produk olahan, sejalan dengan 

peningkatan sadar gizi dan pendapatan masyarakat 

4. Pemantapan ketahanan pangan rumahtangga, karena peranannya dalam 

peningkatan pendapatan melalui pengembangan diversifikasi usaha 

tani. 

peranannya dalam menjaga keberlanjutan usaha tani, kaitannya dalam 

pengembangan pola tanam yang tepat dan ramah lingkungan; dan peranannya 

dalam mengatasi masalah kemiskinan, khususnya bagi petani berlahan sempit 

dan petani di daerah lahan marginal dengan basis usaha tani palawija. 

(Suryana,2007) Agribisnis palawija merupakan bagian dari pembangunan 

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Palawija adalah tanaman pangan 

yang merupakan sumber karbohidrat dan protein selain beras. Komoditas 

palawija antara lain jagung, kacang kedelai, kacang tanah dan ubi kayu. 

Palawija sangat potensial untuk dikembangkan demi menopang 

ketahanan pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Dengan kata 

lain komoditas palawija merupakan diversifikasi sumber pangan non beras. 

Sekitar 7.5 juta rumah tangga atau sekitar 30 juta menjadikan palawija 

sebagai sumber pendapatannya (Damardjati, 2007) Agribisnis merupakan 

rangkaian kegiatan berbasis pertanian yang saling berkaitan dalam suatu 

sistem produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran dan berbagai kegiatan 

penunjangnya. Terkait dengan dimensi ketahanan pangan yang meliputi 

dimensi fisik, dimensi ekonomi, dimensi gizi dan kesehatan serta dimensi 

waktu, sehingga agribisnis dalam ketahanan pangan dapat berperan pada 

penyediaan pangan yang beragam berkesinambungan, aman dan bergizi. 

Kegiatan agribisnis dapat menghasilkan produk pangan dan atau produk non 

pangan serta berperan dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli 
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masyarakat. Melalui aktifitas agribisnis pertanian yang luas diharapkan 

mampu lebih meningkatkan peran pertanian terhadap pembangunan nasional, 

baik terhadap penyerapan tenaga kerja, pendapatan nasional, perolehan 

devisa, maupun peningkatan gizi masyarakat. Karena itu dapat disimpulkan 

bahwa keberhasilan dalam agribisnis mengakibatkan pada meningkatnya 

ketersediaan sumber pangan, menurunnya impor pangan, menurunnya jumlah 

masyarakat yang rawan pangan gizi dan meningkatnya diversifikasi konsumsi 

pangan non beras. 

Pusat–pusat pertumbuhan komoditas berbasis keunggulan komparatif 

pada tiap wilayah potensial hendaknya terus dikembangkan sehingga akan 

membentuk komoditas andalan spesifik daerah (Saragih, 1997). Pewilayahan 

komoditas dapat diarahkan sejalan dengan kebijakan–kebijakan 

pembangunan daerah, seperti program ketahanan pangan. Sebagai negara 

agraris tak sepantasnya Indonesia kekurangan pangan, namun negara yag 

pernah swasembada beras ditahun 1984 ini sesungguhnya belum lepas dari 

masalah ketersediaan pangan walaupun disisi produksi boleh dibilang sudah 

mencukupi. Kalau saja sejak dulu sektor pertanian dikelola dengan baik, 

maka Indonesia tak akan pernah kekurangan pangan. Pembangunan daerah 

yang diarahkan pada basis agribisnis akan mampu menciptakan terwujudnya 

ketahanan pangan secara nasional. Berbagai pemikiran di atas memberikan 

indikasi secara nyata bahwa agribisnis merupakan salah satu pilar ketahanan 

pangan. Kegiatan agribisnis pangan akan memberikan pengaruh terhadap 

ketersediaan pangan, baik dari sisi jumlah, keragaman dan juga untuk diakses 

masyarakatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat aktivitas 

agribisnis di suatu wilayah jelas akan berpengaruh terhadap pola ketersediaan 

pangan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keaneka ragaman 

konsumsi pangannya. Keunggulan komparatif suatu daerah dalam 

menghasilkan suatu komoditi memegang peranan penting dalam 

menghasilkan produk dalam jumlah relatif banyak, mutu yang baik dan 

kontinyuitas produksi yang relatif lama. Dengan keunggulan komparatif 

maka kegiatan produksi dapat dilakukan secara efisien. 
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1.5.1.5 Sistem Informasi Geografi 

Sistem Informasi Geografi merupakan himpunan alat yang digunakan 

untuk pengumpulan, penyimpanan, pengaktifan sesuai kehendak, 

pentransformasian, penyadapan data spasial dari suatu fenomena nyata di 

permukaan bumi untuk maksud-maksud tertentu (Borrough,1986). Dalam 

penelitian ini SIG digunakan untuk menspasialkan persebaran indeks 

Location Quotient (LQ) di kabupaten Karanganyar agar lebih mudah 

difahami oleh pembaca. 

Sistem Informasi Geografi adalah sistem yang terdiri atas perangkat 

keras, perangkat lunak, data, manusia (Brainware). 

(Chrisman,1997)Perangkat Lunak adalah program yang di gunakan pada 

sistem komputer serta seluruh dokumen yang terkandung di dalamnya. 

Program aplikasi software untuk Sistem Informasi Geografi yang di gunakan 

di Indonesia adalah MapInfo, ArcInfo, ArcView, dan ArcGIS.  Organisasi 

dan lembaga yang di gunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, 

menganalisa, dan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan 

permukaan bumi. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Telaah penelitian sebelumnya berisi tentang penelitian-penelitian 

dengan tema yang sama yang pernah dilakukan oleh orang lain pada daerah 

yang berbeda, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratiza 

Rizkian Azwartika di Kabupaten Pamekasan yang berjudul “Pengembangan 

Komoditas Unggulan Pertanian dengan Konsep Agribisnis”, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis daerah yang berpotensi di bidang pertanian 

dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, metode yang 

digunakan adalah metode Location Quotion (LQ) metode ini merupakan 

metode yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah 

awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. LQ 

mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui 

pendekatan perbandingan dan metode Shift Share Analysis yang digunakan 

untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja sektor-sektor ekonomi 

masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah (propinsi). Berfungsi untuk 

menentukan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan 

spesialisasi, dimana keunggulan kompetitif merupakan kemampuan suatu 

daerah untuk memasarkan produknya diluar daerah/luar negeri/pasar global 

hasil dari penelitian ini adalah lokasi dengan keunggulan sektor basis pertanian 

dan Kebijakan Pengembangan Komoditas Unggulan, perbedaan penelitian di 

pamekasan dengan penelitian ini adalah yang pertama lokasi atau wilayah 

kajian, yaitu di Kabupaten Karanganyar, objek kajian pada penelitian yang 

dilakukan di pamekasan ini adalah seluruh sektor pertanian sedangakan pada 

penelitian ini hanya sektor pertanian tanaman pangan saja, kemudian penelitian 

di pamekasan ini menggunakan dua metode yaitu Location Quotient (LQ) dan 

Shiftshare Analysist. 
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Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Novia 

Suprihatiningsih yang berjudul “Aplikasi Sistem Informasi Geografi Untuk 

Pemetaan Sektor Komoditi Unggulan Di Kabupaten Magelang  Tahun 2009-

2013” penelitian ini bertujuan memetakan sebaran sektor komoditi unggulan di 

Kabupaten Magelang  dengan memanfaatkan aplikasi sistem informasi 

geografi dan menganalisis sebaran sektor komoditi unggulan  di Kabupaten 

Magelang metode yang digunakan adalah Metode LQ (Location Quotient) dan 

metode Shift Share Analysist  hasil dari penelitian Peta Komoditi Unggulan 

masing-masing sektor di Kabupaten Magelang dan analisis persebaran 

komoditi unggulan segala sektor di Kabupaten Magelang. Perbedaan penelitian 

yang dilakuan oleh Novia dengan penelitian ini adalah wilayah kajian 

penelitian berbeda, Penelitian ini membandingkan dua metode yaitu LQ dan 

Shift Share sedangkan penelitian yang saya lakukan hanya menggunakan 

metode Location Quotient (LQ) saja serta objek kajian semua yang termasuk 

dalam Produk Domestik Regional Bruto sedangakan penelitian yang saya 

lakukan hanya tanaman pertanian pangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Hevi T dengan judul “Aplikasi 

Sistem Informasi Geografi Untuk Pemetaan Komoditi Unggulan Tanaman 

Pangan Di Kabupaten Majalengka Tahun 2014” penelitian ini bertujuan 

Memetakan sebaran komoditi unggulan di Kabupaten Majalengka dengan 

Memanfaatkan Sistem Informasi Geografi dan Menganalisis sebaran komoditi 

unggulan tanaman pangan di Kabupaten Majalengka berdasarkan hasil 

produksi pertanian, Metode yang digunakan adalah metode Location Quotient 

(LQ. Hasil dari penelitian yang dilakukan Suprapto adalah Peta Sebaran 

Komoditas Unggulan Tanaman PanganAnalisis Indeks LQ di kabupaten 

Majalengka 
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Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Ratiza Rizkian Azwartika 

(Skripsi) 

Pengembangan Komoditas 

Unggulan Pertanian dengan Konsep 

Agribisnis di Kabupaten 

Pamekasan. 

Menganalisis daerah yang 

berpotensi di bidang pertanian 

dalam rangka untuk 

meningkatkan tingkat ekonomi 

masyarakat. 

- Metode Agribisnis yaitu 

Metode LQ (Location 

Quotient) 

- Metode Shift Share 

Analysist 

- Lokasi dengan keunggulan 

sektor basis pertanian. 

- Kebijakan Pengembangan 

Komoditas Unggulan 

Perbedaan - Wilayah kajian penelitian berbeda 

- Penelitian ini membandingkan dua metode yaitu LQ dan Shift Share sedangkan penelitian yang saya lakukan hanya menggunakan metode 

Location Quotient (LQ) saja 

- Objek kajian semua tanaman pertanian sedangakan penelitian yang saya lakukan hanya tanaman pertanian pangan. 

 

Novia Suprihatiningsih 

(Tugas Akhir) 

Aplikasi Sistem Informasi Geografi 

Untuk Pemetaan Sektor Komoditi 

Unggulan Di Kabupaten Magelang  

Tahun 2009-2013 

 

1. Memetakan sebaran sektor 

komoditi unggulan di 

Kabupaten Magelang  dengan 

memanfaatkan aplikasi sistem 

informasi geografi. 

2. Menganalisis sebaran sektor 

komoditi unggulan  di 

Kabupaten Magelang. 

 

- Metode LQ (Location 

Quotient) 

- Metode Shift Share 

Analysist 

- Peta Komoditi Unggulan 

masing-masing sektor di 

Kabupaten Magelang 

- Analisis persebaran komoditi 

unggulan segala sektor di 

Kabupaten Magelang. 

Perbedaan - Wilayah kajian penelitian berbeda 

- Penelitian ini membandingkan dua metode yaitu LQ dan Shift Share sedangkan penelitian yang saya lakukan hanya menggunakan metode 

Location Quotient (LQ) saja 

- Objek kajian semua yang termasuk dalam Produk Domestik Regional Bruto sedangakan penelitian yang saya lakukan hanya tanaman pertanian 

pangan. 

Linda Hevi T (Tugas 

Akhir) 

Aplikasi Sistem Informasi Geografi 

Untuk Pemetaan Komoditi 

Unggulan Tanaman Pangan 

1. Memetakan sebaran komoditi 

unggulan di Kabupaten 

Majalengka dengan 

1. Metode Location Quotient 

(LQ) 

1. Peta Sebaran Komoditas 

Unggulan Tanaman Pangan 
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Di Kabupaten Majalengka Tahun 

2014 
Memanfaatkan Sistem 

Informasi Geografi. 

2. Menganalisis sebaran komoditi 

unggulan tanaman pangan di 

Kabupaten Majalengka 

berdasarkan hasil produksi 

pertanian. 

2. Analisis Indeks LQ di 

kabupaten Majalengka 

Perbedaan - Wilayah kajian penelitian berbeda 

- Tidak mengkaji perkembangan. 

- Metode tidak menggunakan wawancara mendalam 

Anisa Arya Luvianita* Analisis Komoditi Unggulan 

Pertanian Tanaman Pangan 

Berdasarkan  Metode Location 

Qoutient (LQ) di Kabupaten 

Karanganyar Tahun  2014-2016 

1. Menganalisis komoditas 

unggulan Tanaman Pertanian 

Pangan di Kabupaten 

Karanganyar berdasarkan nilai 

indeks Location Quotion 

(LQ). 

2. Menganalisis perkembangan 

pertanian tanaman pangan di 

Kabupaten Karanganyar 

2014-2016. 

3. Menganalisis kecamatan yang 

menjadi referensi arahan 

pengembangan pertanian 

tanaman pangan di Kabupaten 

Karanganyar. 

1. Metode Location Quotient 

(LQ) 

2. Metode Overlay 

1. Peta dan Analisis spasial 

Indeks LQ di kabupaten 

Karanganyar. 

2. Peta dan analisis spasial 

komoditi unggulan tahun 2014- 

2016 

*Penelitian sedang berlangsung. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Metode Location Quotion (LQ) adalah metode yang didasarkan pada 

teori sektor basis untuk menghitung perbandingan relative sumbangan nilai 

tambah sebuah sektor di suatu region terhadap sumbangan nilai tambah sektor 

yang bersangkutan secara nasional atau tingkat yang lebih tinggi. 

Dengan metode tersebut akan dihasilkan suatu nilai atau indeks yang 

menggambarkan apakah sektor tersebut termasuk sektor basis atau tidak 

dibandingkan dengan wilayah lain pada satu kabupaten 

Rumus (LQ) Location Quontient: 

 

Dimana:  

Si = Luas panen komoditi tanaman pangan x di kecamatan 

Ni = Luas Panen komoditi tanaman x di kabupaten 

S =Jumlah Seluruh luas panen pada sektor tanaman pangan di 

kecamatan 

N =Jumlah seluruh luas panen pada sektor tanaman pangan di 

kabupaten 

Apabila nilai dari indeks tersebut > 1 maka disebut sektor basis dan 

apabila 0 atau < 1 maka disebut sektor non basis.  Jika LQ>1, menunjukkan 

sektor tersebut tergolong sektor basis di suatu daerah, maka sektor yang 

bersangkutan di tingkat kecamatan memiliki keunggulan komparatif dan 

dikategorikan sebagai sektor basis sehingga sektor tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan ditingkat kecamatan hingga keluar kecamatan. Jika LQ=1, 

menunjukkan keswasembadaan (self-sufficiency) sektor tersebut di suatu 

daerah. maka sektor yang bersangkutan mampu memenuhi kebutuhan 

wilayahnya namun belum bisa membantu memenuhi kebutuhan daerah 

lainnya. Jika LQ<1, menunjukkan sektor tersebut tergolong sektor non basis 

di suatu daerah. maka sektor yang bersangkutan di tingkat kecamatan kurang 

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak memiliki keunggulan 
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komparatif sehingga dikategorikan sebagai sektor non basis. Dengan 

mengetahuin indeks pada masing-masing kecamatan maka dapat dispasialnya 

dalam satu kabupaten persebaran dari komoditi unggulan pada suatu sektor. 

Tentunya, tingginya hasil produksi suatu sektor pertanian tidak lepas 

dari kondisi lingkungan setempat, oleh karena itu kemudia dikaitkan dengan 

kondisi geografi lingkungan terkait penggunaan lahan, jenis tanah, dan curah 

hujan dari wilayah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. 4 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

 

Data luas panen pertanian pangan 

Tahun 2014-2016 (Ha) 

Perhitungan menggunakan metode Location Quotient (LQ) untuk 

mendapatkan nilai dari indeks LQ masing-masing  kecamatan untuk 

setiap sektor pertanian  Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kacang 

Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar) kemudian dilakukuan pengkelasan 

Basis atau Non Basis 

 

Menspasialkan hasil klasifikasi 

dalam bentuk peta Choropleth 

 

Analisis 

Wawancara mendalam pada 

informan yang faham betul 

tentang sektor tanaman pangan 

 

Tumpangsusun dengan data fisik 

wilayah kabupaten karanganyar 

(Curah hujan, Jenis Tanah, 

Penggunaan lahan) 

 



24 
 

   

 

1.7  Batasan Operasional 

Komoditi Unggulan :Komoditas andalan yang paling 

menguntungkan untuk diusahakan atau 

dikembangkan pada suatu daerah 

(Depkimpraswil, 2003) 

 

Location Quotient (LQ) :Teknik analisis yang digunakan untuk 

menganalisis sektor potensial atau basis 

dalam perekonomian di suatu daerah. 

 

Sektor Basis :Sektor atau kegiatan ekonomi yang 

melayani baik pasar domestik maupun 

pasar luar daerah itu sendiri. 

 

Sektor non basis :Sektor atau kegiatan yang ahanya mampu 

melayani pasar daerah itu sendiri sehingga 

permintaanya sangat dipengaruhi kondisi 

ekonomi setempat dan tidak bias 

berkembang melebihi pertumbuhan 

ekonomi wilayah. 

 

Pendekatan Ekologi :Ilmu yang mempelajari hubungan manusia 

dengan lingkungan (Hadi Sabari Yunus, 

2010) 

 

Pertanian :kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati 

yang dilakukan manusia untuk 

menghasilkan bahan pangan, bahan baku 

industri, atau sumber energi, serta untuk 

mengelola lingkungan hidupnya. 
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Tanaman pangan : Segala jenis tanaman yang di dalamnya 

terdapat karbohidrat dan protein sebagai 

sumber energi manusia. Tanaman pangan 

juga dapat dikatakan sebagai tanaman 

utama yang dikonsumsi manusia sebagai 

makanan untuk memberikan asupan energi 

bagi tubuh.  

 

 

 

 


