BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Komoditas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komoditas adalah: 1. Barang
dagangan utama, benda niaga, hasil bumi dan kerajinan setempat dapat
dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor, 2. Bahan mentah yang dapat
digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional
(F. Rahardi, 2004). Komoditas dibagi menjadi komoditas industri, komoditas
pertambangan, komoditas hasil hutan, komoditas hasil laut, komoditas kayu,
komoditas hasil kerajinan rakyat.

B. Komoditas Unggulan
Komoditas unggulan adalah komoditi potensial yang dipandang dapat
dipersaingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki
keunggulan komaratif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi (Ely, 2014).
Komoditas unggulan merupakan hasil usaha masyarakat yang memiliki peluang
pemasaran yang tinggi dan menguntungkan bagi masyarakat. Beberapa kriteria
dari komoditas unggulan adalah :
1.

Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan/ciri spesifik, kualitas
bagus, harga murah)

2.

Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dan dapat
dikembangkan
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3.

Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat

4.

Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan
pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia

5.

Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.
Keunggulan suatu komoditas masih dibagi lagi berdasarkan keunggulan

komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif merupakan
keunggulan yang dimiliki berdasarkan potensi yang ada dan membedakannya
dengan daerah yang lain. Keunggulan komparatif ini dapat berupa sumber daya
alam, sumber daya manusia. Sedangkan keunggulan kompetitif merupakan
keunggulan yang dimiliki dan digunakan untuk bersaing dengan daerah lain.
Dengan kata lain keunggulan kompetitif menggunakan keunggulan komparatif
untuk dapat bersaing dengan daerah lain, sehingga menggapai tujuannya yang
dalam hal ini adalah komoditi unggulan.
Dalam menganalisis keunggulan suatu komoditas, salah satunya dengan
pendekatan sektor basis. Sektor basis memainkan peranan penting sehingga
peningkatan besarannya akan membawa pengaruh terhadap peningkatan sektor
lainnya. Serangkaian teori yang menjelaskan hubungan antara sektor-sektor dalam
suatu perekonomian regional salah satu diantaranya teori basis ekonomi. Teori
basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu
daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar
daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal,
termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk ekspor, akan menghasilkan kekayaan
daerah dan penciptaan lapangan kerja (M. Fajri, 2011).
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Dalam

perencanaan

pembangunan

di

tingkat

Propinsi/kabupaten

diperlukan analisis potensi wilayah baik dalam aspek biofisik maupun sosial
ekonomi termasuk didalamnya penentuan komoditas unggulan daerah dengan
pendekatan LQ (Location Quotient). 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 (Hidayah, 2010). Metode LQ digunakan
untuk mengetahui sektor basis atau sektor potensial suatu daerah atau wilayah
tertentu. Metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di
daerah dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Asumsi
yang digunakan dalam metode LQ adalah :
1.

Kualitas buruh yang sama pada tingkat daerah dan nasional

2.

Produktivitas pada sektor i sama pada tingkat daerah dan nasional

3.

Pendapatan yang sama di tingkat daerah dan nasional

4.

Setiap sektor akan menghasilkan produksi tunggal

C. Sektor Unggulan
Sektor unggulan merupakan sektor yang keberadaannya pada saat ini telah
berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena
mempunyai keunggulan-keunggulan atau kriteria. Selanjutnya faktor ini
berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuhan
kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut
dalam perekonomian daerah (Jawoto Nusantoro, 2011). Oleh karena itu sektor
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unggulan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi wilayah. Adapun
kriteria sektor unggulan, bahwa sektor unggulan memiliki empat kriteria
diantaranya :
1.

Sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi

2.

Sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar

3.

Sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan
maupun ke belakang

4.

Sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.
Adapun kriteria mengenai sektor unggulan daerah, di antaranya:

1.

Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama (prime mover)
pembangunan perekonomian. Artinya komoditas unggulan dapat memberikan
kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun
pengeluaran.

2.

Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang
(forward and backward lingkages) yang kuat, baik sesama komoditas
unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya.

3.

Komoditas unggulan mampu bersaing (competitiveness) dengan produk
sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam
harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek
lainnya.

4.

Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain
(complementarity), baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan
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bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak
tersedia sama sekali).
5.

Komoditas unggulan memiliki status teknologi (state of the art) yang terus
meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.

6.

Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara
optimal sesuai dengan skala produksinya.

7.

Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari
fase kelahiran (increasing), pertumbuhan (growth), puncak (maturity) hingga
penurunan (decreasing). Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki
tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu
menggantikannya.

8.

Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.

9.

Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk
dukungan, misalkan dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan
peluan pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.

10. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya
dan lingkungan.
Keberadaan sektor unggulan dalam suatu wilayah tergantung dari faktor
anugerah (endowment factors). Keberadaan sektor unggulan sangat membantu
dan

memudahkan

perencana

dalam

menyusun

rencana

pegembangan

perekonomian daerah. Dalam pengembangannya, sektor basis atau sektor
unggulan ini dapat mengalami kemajuan maupun kemunduran. Hal ini tergantung
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pada usaha-usaha suatu wilayah guna meningkatkan peran sektor unggulan
tersebut.
Beberapa langkah yang dapat mendorong kemajuan sektor basis atau
sektor unggulan diantaranya yaitu:
1.

Perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi

2.

Perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah

3.

Perkembangan teknologi

4.

Adanya pengembangan prasarana ekonomi dan sosial
Penyebab terjadinya kemunduran pada sektor unggulan yaitu perubahan

penurunan permintaan di luar daerah dan kehabisan cadangan sumberdaya. Secara
teknik, penentuan sektor basis diasumsikan sebagai sektor unggulan. Di antara
metode tidak langsung yang paling banyak digunakan dalam penentuan kegiatan
basis dan non basis serta sektor unggulan adalah Metode Locationt Quotient (LQ).

D. Sub Sektor Pertanian
Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia
yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga
kehutanan. Sebagian besar kurang lebih 50 persen mata pencaharian masyarakat
di Negeri Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat
penting untuk dikembangkan di negara kita.
Menurut (Suratiyah 2006), pertanian sebagai kegiatan manusia dalam
membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman yang termasuk
tanaman semusim maupun tanaman tahunan dan tanaman pangan maupun
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tanaman non-pangan serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan.
Dengan berbagai tujuan dan alasan mengapa lahan dibuka dan diusahakan oleh
manusia. Apabila pertanian dianggap sebagai sumber kehidupan lapangan kerja.
Pertanian dapat mengandung tiga arti yaitu:
1.

Dalam arti sempit atau sehari-hari diartikan sebagai kegiatan cocok tanam.

2.

Dalam arti luas diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut proses produksi
menghasilkan bahan-bahan kebutuhan manusia yang dapat berasal dari
tumbuhan maupun hewan yang disertai dengan usaha untuk memperbaharui,
memperbanyak (reproduksi) dan mempertimbangkan faktor ekonomis.
Pertanian tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada
suatu lahan tertentu, dalam hubungan tertentu antara manusia dengan
lahannya yang disertai berbagai pertimbangan tertentu pula.

3.

Pertanian

yaitu

merupakan

kegiatan dalam

usaha

mengembangkan

(reproduksi) tumbuhan dan hewan supaya tumbuh lebih baik untuk
memenuhi kebutuhan manusia, misalnya bercocok tanam, beternak, dan
melaut. Pertanian juga sebagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi berupa
penanaman tanaman atau usaha tani (pangan, holtikultura, perkebunan, dan
kehutanan), peternakan (beternak) dan perikanan (budidaya dan menangkap).
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E. Kerangka Berpikir

Komoditas Pertanian
1.
2.
3.
4.

Padi
Jagung
Kedelai
Ubi kayu

Produksi dan Produktivitas

Location Quetient
(LQ)

Kajian Komoditas Uggulan Pada Sektor Pertanian di
Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

12
Kajian Komoditas Unggulan..., Ema Fita Laini, FKIP, UMP, 2016

F. Penelitian yang Relevan
Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan
Nama
Judul

Tujuan

Metode

Hasil

Sakinah Fathrunnadi
Shalihati (2012)
Analisis Komoditi Tanaman
Pangan Unggulan Dan
Daya Dukung Lingkungan
Pertanian
Kabupaten
Purbalingga Provinsi Jawa
Tengah
Mengetahui
komoditi
tanaman pangan dan daya
dukung
lingkungan
pertanian
di
setiap
kecamatan yang ada di
purbalingga
Metode
penelitian
ini
bersifat
deskriptif
kuantitatif.
Teknik
pengumpulan data meliputi:
data
sekunder.
Teknik
analisis
data
meliputi:
analisis Location Quetiont
(LQ)
Kecamatan
Kertanegara,
terdapat 5 jenis (Padi
Sawah, Jagung, Ketela
Pohon, Ketela Rambat dan
Kacang Tanah),Kecamatan
yang memiliki komoditi
terkecil hanya 2 jenis
tanaman adalah Kecamatan
Karanganyar (Ketela Pohon
dan
Kacang
Hijau),
Kecamatan
Karangreja
(Padi Gogo dan Jagung) dan
Kecamatan
Pengadegan
(Ketela Pohon dan Kacang
Tanah).

Ritayani Iyan (2014)

Ema Fita Laini (2016)

Analisis
Unggulan
Pertanian
Sumatera

Kajian Komoditas Unggulan Pada Sektor
Pertanian Di Kecamatan Rembang Kabupaten
Purbalingga

Komoditas
Sektor
Di Wilayah

Menentukan Komoditas
Unggulan Yang Dimiliki
oleh Setiap
Wilayah
Sumatera

Mengetahui komoditas unggulan pada sektor
pertanian di Kecamtan Rembang Kabupaten
Purbalingga

Teknik
pengumpulan
data
meliputi
data
sekunder.
Analisisnya
menggunakan Location
Quetion (LQ)

Data yang digunakan adalah data sekunder
Analisis yang digunakan adalah dengan rumus
Locatient Quotient (LQ)

Hasil
penelitian
komoditas
unggulan
sektor
pertanian
di
wilayah Sumatera pada
subsektor tanaman pangan
adalah padi (1,2069),
Kedelai (1,6451), Kacang
Tanah (2,6188), Kacang
Hijau (1,3934), dan Ubi
Jalar (345,67)

Hasil perhitungan dengan menggunakan
analisis Locationt Quetient (LQ) sebagai
berikut: komoditas unggulan pertanian di Desa
Wlahar yaitu jagung dan ubi kayu, komoditas
unggulan pertanian Desa Bantarbarang yaitu
ubi kayu, komoditas unggulan pertanian di
Desa Panusupan yaitu Padi dan jagung,
komoditas pertanian unggulan di Desa Losari
yaitu padi dan ubi kayu, komoditas unggulan
pertanian di Desa Sumampir yaitu padi dan ubi
kayu, komoditas unggulan pertanian di Desa
Makam yaitu kedelai dan ubi kayu, komoditas
unggulan pertanian di Desa Bodaskarangjati
yaitu jagung dan kedelai, komoditas unggulan
pertanian di Desa Gunung wuled yaitu jagung
dan kedelai, komoditas unggulan pertanian di
Desa Karang bawang yaitu jagung dan kedelai,
komoditas unggulan pertanian di Desa Tanalum
yaitu jagung dan kedelai, komoditas unggulan
pertanian di Desa Wanogara Wetan yaitu padi,
komoditas unggulan pertanian di Desa
Wanogara Kulon yaitu padi. Terlihat paling
banyak komoditas unggulan di Kecamatan
Rembang yaitu jagung di Desa Wlahar, Desa
Panusupan, Desa Bodaskarangjati, Desa
Gunung Wuled, Desa Karang Bawang dan
Desa Tanalum.
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