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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan sebuah proses kearah lebih baik dari berbagai 

hal seperti mental, sikap, perekonomian, pertanian, inprasturuktur dan lain lain. 

Menurut Sadono Sukirno (1996) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses 

kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. 

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya 

makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang 

lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha 

meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi 

potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, 

penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan 

berorganisasi dan manajemen. 

Pembangunan di Indonesia tidak akan terlepas dari pembangunan daerah 

karena pembangunan daerah merupakan bagian yang utuh atau tidak dapat 

dipisahkan dalam upaya mencapai sasaran nasional di daerah sesuai potensi, 

aspirasi dan prioritas pembangunan masyarakat daerah (Hamdan Sultoni, 2009). 

Sasaran pembangunan akan terwujud apabila pemerintah daerah mengetahui 

potensi daerah dan merumuskan strategi kebijakan dalam perencanaan 

pembangunan untuk pengembangan sektor perekonomian. 

Pertanian merupakan bagian dari perekonomian nasional yang perlu 

dikembangkan. Suatu daerah dapat dikembangkan pertaniannya dengan cara 

mengetahui komoditas unggulan supaya bisa berkembang dengan optimal karena 

suatu daerah mempunyai karakter yang berbeda baik dari sisi kesuburan lahan, 

letak geografis sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang ada. Sehingga 

tidak semua komoditas yang ada disuatu daerah dapat dijadikan komoditas 

unggulan. Komoditas unggulan tersebut harus memiliki kontribusi yang besar 

terhadap pembangunan di daerah melalui pengolahan hasil pertanian. Produk 



2 
 

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu cara untuk melihat 

kontribusi sektor pertanian dibandingkan dengan sektor lainya. 

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya Atas 

Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2015-2016 

Kategori Uraian 2015 2016 

[1] [2] [3] [4] 

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7.073.799,38 7.395.906,32 

B Pertambangan dan Penggalian 60.013,12 59.689,34 

C Industri Pengolahan 1.457.770,82 1.553.066,57 

D Pengadaan Listrik dan Gas 14.820,41 15.577,70 

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

3.630,71 3.837,07 

F Konstruksi 1.684.504,57 1.778.411,79 

G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

4.095.235,20 4.334.846,47 

H Transportasi dan Pergudangan 644.518,84 683.913,98 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 277.805,79 288.256,77 

J Informasi dan Komunikasi 802.475,21 918.454,11 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 610.395,24 655.216,34 

L Real Estate 286.055,91 293.890,55 

M,N Jasa Perusahaan 83.067,11 90.692,12 

O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

931.914,76 953.458,17 

P Jasa Pendidikan 1.188.008,48 1.316.201,81 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 126.134,21 140.232,54 

R,S,T,U Jasa Lainnya 322.337,06 343.145,17 

 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 19.662.486,82 20.824.796,84 

Sumber : Kabupaten Tasikmalaya, 2017, BPS.  

Jika dilihat dari data PDRB Kabupaten Tasikmalaya sektor pertanian 

memliki kontribusi paling besar dan memiliki selisih kontribusi yang cukup besar 

dibandingkan dengan sektor lain. Kontribusi yang besar harus dibarengi dengan 

kesejahteraan masyarakat. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

peluang kerja bagi masyarakat, pemerintah daerah harus mampu membuat 

perencanaan pembangunan dengan cara mengetahui terlebih dahulu komoditas 

unggulan pada sektor pertanian dan mana yang menjadi sektor unggulan (sektor 

basis dan non basis) pada komoditi pertanian tersebut, yang nantinya tenaga kerja 

dapat diserap sektor pertanian. 

Sektor basis mampu menghasilkan produk/jasa yang mendatangkan uang 

dari luar wilayah. Itu berarti daerah secara tidak langsung mempunyai 

kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor 

tersebut ke daerah lain (Sri Hidayah. 2016). Artinya sektor ini dalam aktivitasnya 

mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat 
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dijadikan sektor unggulan. Sektor non basis, yaitu sektor atau kegiatan yang 

hanya mampu melayani pasar daerah itu sendiri sehingga permintaannya sangat 

dipengaruhi kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi 

pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor seperti ini dikenal sebagai sektor non 

unggulan. 

Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian 

daerah dan memiliki peranaan sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan suatu 

wilayah. Jika kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar maka akan 

memperoleh hasil yang maksimal dan memberi sumbangan yang berarti bagi 

pertumbuhan ekonomi (Sri Hidayah. 2016). Untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, peran pemerintah diperlukan 

yaitu dalam pembuatan strategi dan perencanaan pembangunan daerah, dengan 

memperhatikan pergeseran sektor ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. 

Pemerintah daerah harus mengetahui bagaimana pengaruh terjadinya perubahan 

sub sektor pertanian pada pertumbuhan sektor pertanian daerah. Sehingga 

diharapkan dalam penetapan kebijakan pada sektor pertanian akan lebih terarah 

antar sektor dengan perencanaan efisien dan efektif menuju tercapainya 

kemandirian daerah. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah 

dengan menganalisis perubahan dan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian,  

serta menentukan sub sektor pertanian unggulan sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di 

Kabupaten Tasikmalaya. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar dan 

perlu ditingkatkan supaya masyarakat khususnya petani menjadi lebih sejahtera. 

Di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017 luas panen padi sawah 

130.166 hektar dan luas panen padi ladang 6.029 hektar. Produktivitas panen padi 

di Kabupaten Tasikmalaya selalu memuaskan setiap tahunnya. Tahun 2017, 

surplus produksi pertanian di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 318.000 ton 

dengan tingkat produktivitas 7.2 ton/hektar (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2018).  

Jagung merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan yang 

mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian 
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Indonesia, mengingat komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk 

konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama industri pakan serta 

industri pangan. Selain itu, pentingnya peranan jagung terhadap perekonomian 

nasional telah menempatkan jagung sebagai kontributor terbesar kedua terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) setelah padi dalam subsektor tanaman pangan. 

Hampir seluruh bagian dari tanaman jagung mempunyai potensi nilai ekonomis. 

Buah jagung pipilan, merupakan bahan baku utama (50 persen) untuk industri 

pakan, selain dapat dikonsumsi langsung dan sebagai bahan baku industri pangan. 

Daun, batang, kelobot, tongkolnya dapat dipakai sebagai pakan ternak dan 

pemanfaatannya lainnya. Demikian juga halnya dengan bagian lainnya jika 

dikelola dengan baik berpotensi mempunyai nilai ekonomi yang cukup menarik. 

dunia sangat cerah. Pasar jagung domestik masih terbuka lebar, mengingat sampai 

saat ini produksi jagung Indonesia belum mampu secara baik memenuhi 

kebutuhannya, yaitu baru sekitar 90 persen (Dewi L. Nadapdap dkk. 2015) 

Banyaknya peternak ayam di Kabupaten Tasikmalaya dan di sekitar 

Kabupaten Tasikmalaya mengakibatkan kebutuhan terhadap pakan meningkat 

mengingat jagung merupakan bahan baku utama pembuatan pakan. Kebutuhan 

akan jagung di Kabupaten Tasikmalaya cukup tinggi di sebabkan terdapat banyak 

peternak, diantaranya peternak ayam, peternak sapi dan lainnya. Permintaan 

jagung yang cukup tinggi Kabupatan Tasikmalaya akan menjadi permasalahan 

apabila hasil produksi jagung lebih kecil di bandingkan dengan kebutuhannya. 

Luas panen jagung pada tahun 2017 adalah 13.719 hektar (BPS Kabupaten 

Tasikmalaya, 2018). 

Tanaman kedelai memiliki potensi dan prospek yang baik untuk 

diusahakan, karena tanaman ini relatif mudah dibudidayakan. Selain itu 

permintaan terhadap produksi kedelai terus meningkat baik untuk kebutuhan 

pangan maupun untuk industri. Kedelai merupakan salah satu bahan baku dari 

pembutan tempe dan tahu yang merupakan makan ciri khas di Indonesia terutama 

di Jawa Barat. Kabupaten Tasikmalaya mempunyai potensi untuk mengekspor ke 

daerah lain karena pada tahun 2017 luas panen kedelai 4.536 hektar (BPS 

Kabupaten Tasikmalaya, 2018). 
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Atas latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

analisis komoditas unggulan tanaman Padi, Jagung dan Kedelai (PAJALE) supaya 

dapat mengetahui komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan dan adanya 

pemerataan sebaran komoditas tanaman pangan di Kabupaten Tasikmalaya. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti adalah: 

1. Kecamatan mana yang menjadi basis komoditas tanaman pangan di 

Kabupaten Tasikmalaya? 

2. Komoditas pangan apa yang menjadi unggulan di Kabupaten Tasikmalaya? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui daerah basis dan non basis tanaman pangan di Kabupaten 

Tasikmalaya 

2. Mengetahui komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Tasikmalaya 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah 

1. Sebagai media pengembangan keilmuan dalam upaya meningkatkan kualitas 

intelektualitas 

2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti 

3. Dapat digunakan sebagai pertimbangan penentuan kebijakan pemerintah 

 


