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Abstrak—Salah satu tujuan dari Negara Indonesia sesuai dengan UUD’45 adalah 

memajukan kesejahteraan umum, oleh sebab itu diperlukan pembangunan yang 

merata dalam segala bidang, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Untuk mewujudkannya pemerintah dan rakyat bekerjasama dalam memanfaatkan 

sumber daya yang ada dan mengembangkan sektor-sektor yang dapat menumbuhkan 

perekonomian suatu daerah, salah satunya adalah mengembangkan sektor pertanian. 

Dalam pengembangan sektor pertanian, perlu dilakukan identifikasi pertumbuhan 

dari masing-masing komoditas pertanian di setiap kecamatan di Kabupaten Sleman. 

Metode analisis yang digunakan adalah Location Qoutient (LQ) dan Analisis Shift 

Share (SSA) yang nantinya akan digabungkan, sehingga akan didapat kelompok 

prioritas pengembangan komoditas pertanian disetiap kecamatan. Dalam penelitian 

ini menggunakan studi kasus Indeks Pertanian di Kabupaten Sleman tahun 2013-

2014, yang diperoleh dari BPS Kabupaten Sleman dan Dinas Pertanian Kabupaten 

Sleman. Adapun hasil penggabungan dari analisis LQ dan SSA menghasilkan bahwa 

kecamatan yang mempunyai prioritas utama terbanyak dalam pengembangan 

komoditas pertanian adalah Kecamatan Ngemplak yang diantaranya adalah padi 

sawah, kacang tanah, buncis,kacang panjang, temulawak dan kapuk. Kemudian 

Komoditas prioritas kedua antara lain mangga, nangka, pepaya, rambutan, 

semangka, tomat, terung, bayam, kangkung dan ketimun. Prioritas kedua, digunakan 

sebagai alternatif setelah prioritas utama. Kemudian prioritas ketiga adalah jagung, 

sawi dan cabai. Kemudian kecamatan yang mempunyai prioritas utama paling sedikit 

dalam pengembangan komoditas pertanian adalah Kecamatan Minggir yaitu hanya 

komoditas temulawak. Prioritas kedua adalah padi wasah, durian, pisang, rambutan 

dan kelapa. Kemudian prioritas ketiga hanya komoditas kakao saja. 

Kata kunci: Pertanian, Kabupaten Sleman, Location Qoutient , Analisis Shift Share 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang 1945 alenia 1 yang berbunyi “Memajukan Kesejahteraan Umum” 

merupakan salah satu dari tujuan pemerintahan Negara Indonesia. Kesejahteraan tersebut dapat 

diwujudkan  dengan cara menjalankan pemerintahan yang baik serta melakukan pembangunan yang 

merata dalam segala bidang tanpa ada kesenjangan dalam suatu wilayah. Pembangunan ekonomi daerah 

merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan 

ekonomi daerah menjadi komponen penting dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan nasional 

[1]. Masalah yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada kebijakan-kebijakan 

yang di tetapkan oleh pemerintah daerah yang sering kali tidak sesuai dengan potensi-potensi yang 

dimiliki oleh suatu daerah tertentu untuk menggunakan sumber daya yang ada [2]. Kabupaten Sleman 

adalah sebuah kabpuaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Sleman 

terdiri dari 17 kecamatan yaitu Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Depok, 

Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, 

Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem, Kecamatan 

Prambanan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel dan Kecamatan Turi. Wilayah 

Kabupaten Sleman banyak memiliki kekayaan Sumber Daya Alam dan memiliki keadaan topografi yang 
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berbeda-beda sehingga masing-masing kecamatan memiliki karakteristik dan kondisi alam yang berbeda-

beda satu sama lain, sehingga Kabupaten Sleman mampu menghasilkan komoditi pertanian yang beragam 

[3]. Dari keberagaman komoditi pertanian di Kabupaten Sleman, maka menjadikan sektor pertanian 

menjadi sektor yang dominan dalam penenyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014, terdapat 123.981 dari 

526.171 jiwa atau 24% penduduk Kabupaten Sleman tercatat bekerja di sektor pertanian. Selain menyerap 

tenaga kerja yang tinggi, sektor pertanian juga mampu memberikan sumbangan PDRB untuk Kabupaten 

Sleman yang cukup tinggi pada  tahun 2011 sampai dengan 2013 sebesar 3.032.442 Juta Rupiah [4]. 

Analisis dengan pendekatan Location Qoutient dan Shift Share dapat digunakan untuk menentukan 

komoditas  sektor pertanian apa saja yang menjadi komoditas basis, pertumbuhannya cepat, mampu 

berdaya saing dan untuk menentukan prioritas pengembangan komoditas pertanian pada setiap kecamatan 

di Kabupaten Sleman. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Peranan Sektor Pertanian 

Peranan sektor pertanian masih dirasa sangat penting walaupun kemajuan sektor industri 

berkembang begitu cepat dalam perekonomian suatu daerah. Pentingnya sektor pertanian dalam 

perekonomian dapat dilihat dari berbagai hal [5]. 

1. Dilihat dari masih relatifnya besarnya pangsa sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). 

2.   Sektor pertanian merupakan pemasok bahan baku bagi industri. 

3.   Sektor pertanian mampu menyediakan pangan dan gizi. 

4.   Sektor Pertanian dapat menyerap tenaga kerja. 

5.   Sektor Pertanian semakin signifikan memberikan kontribusinya dalam meningkatkan ekspor non 

migas. 

B. Location Qoutient (LQ) 

Location Qoutient (LQ) adalah suatu perbandingan besarnya sektor atau kegiatan terhadap 

besarnya peranan sektor tersebut pada wilayah yang lebih luas. Location Qoutient (LQ) digunakan untuk 

menganalisis sektor potensial atau sektor basis dalam perekonomian di suatu daerah. Dari analisis ini 

didapatkan hasil LQ > 1 adalah basis, LQ ≤ 1 non basis [6] : 

      

   
  
 

  
   

      (1) 

Keterangan: 

LQ =  Besarnya koefisien Location Qoutient. 

Sij =  Jumlah (produksi) komoditas pertanian i pada tiap kecamatan. 

Sj =  Jumlah (total produksi) pertanian tingkat kecamatan. 

Ni =  Jumlah (produksi) komoditas pertanian i pada tingkat kabupaten. 

N. =  Jumlah (total produksi) komoditas pertanian tingkat kabupaten. 

C. Analisis Shift Share (SSA) 

Analisis Shift Share adalah  salah satu tekhnik kuantitatif yang biasa digunakan untuk 

menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administrasi 

yang lebih tinggi sebagai pembanding atau refrensi [7]. Dalam penelitian ini ada dua komponen yaitu 

Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP), digunakan untuk mengetahui pertumbuhan suatu komoditas 

pertanian yang lain di suatu kabupaten, yang mengindikasikan adanya pengaruh faktor eksternal, 

misalnya struktur pasar dan kebijakan pemerintah. Sedangkan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah 

(PPW), digunakan untuk mengetahui pertumbuhan suatu komoditas pertanian di wilayah kecamatan di 

suatu kabupaten dibandingkan dengan komoditi pertanian yang sama di wilayah kecamatan lainnya, yang 

mengindikasikan adanya pengaruh dari lokal atau faktor internal [8]. 

 

 

Perhitungan analisis shift sahre dapat ditulis sebagai berikut : 

 

Ki =       
 
            (2) 

K’i =        
 
            (3) 

K.. =        
 
   

 
             (4) 
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K’.. =         
 
   

 
             (5) 

ri =   K’ij / Kij           (6) 

Ri =   K’i/Ki         (7) 

Ra =   K’../K..         (8) 

PPij =   (Ri – Ra) Kij         (9) 

 =   (K’i/Ki - K’../K..)     

PPWij =   (ri – Ri) Kij         (10) 

 =   (K’ij / Kij – K’i/Ki ) Kij    

 

Keterangan:   

Kij = Nilai produksi komoditas pertanian i di Kecamatan j Kabupaten Sleman pada tahun dasar analisis. 

K’ij = Nilai produksi komoditas pertanian i di Kecamatan j Kabupaten Sleman  pada tahun akhir analisis. 

Ki  = Nilai produksi komoditas pertanian i di Kabupaten Sleman pada tahun  dasar analisis. 

K’i = Nilai produksi komoditas pertanian i di Kabupaten Sleman pada tahun  akhir analisis. 

K.. = Total nilai produksi komoditas pertanian di Kabupaten Sleman pada tahun  dasar analisis. 

K’..= Total nilai produksi komoditas pertanian di Kabupaten Sleman padatahun  akhir analisis. 

D. Kriteria Keputusan. 

Dari analisis Location Qoutient (LQ) dan Analisis Shift Share (SSA) terhadap komoditas pertanian 

pada kecamatan di Kabupaten Sleman, maka dapat ditentukan komoditas pertanian basis/unggulan apa 

saja yang akan di prioritaskan untuk di kembangkan [9]. Berikut ini merupakan klasifikasi kriteria 

penentuan: 

TABEL 1. KRITERIA PENENTUAN PRIORITAS PENGEMBANGAN 

Prioritas Pengembangan LQ PP PPW 

Utama >1 Positif (+) Positif (+) 

Kedua 
>1 Negatif (-) Positif (+) 

>1 Positif (+) Negatif (-) 

Ketiga >1 Negatif (-) Negatif (-) 

Alternatif ≤ 1 - - 

E. Metode Analisis Data 

Untuk menghasilkan sebuah keputusan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Sleman 

dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode yang digunakan, diantaranya adalah: 

a. Statistika Deskriptif,  metode ini dugunakan untuk menjabarkan dan menjelaskan mengenai keadaan 

yang terdapat di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Sleman. 

b. Location Qoutient (LQ), metode ini digunakan untuk mengetahui komoditas perkebunan apa saja yang 

menjadi komoditas basis atau komoditas non basis pada setiap Kecamatan di Kabupaten Sleman. 

c. Shift Share Analisis (SSA), metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan suatu komoditas pada 

setiap Kecamatan di Kabupaten Sleman apakah komoditas tersebut merupakan komoditas dengan 

pertumbuhan cepat atau lambat dan mengetahui apakah komoditas tersebut mempunyai daya saing 

yang baik atau tidak. 

d. Klasifikasi pertumbuhan komoditas, metode ini merupakan metode penggabungan dari hasil analisis 

Location Qoutient (LQ) dan Shift Share Analisis (SSA). Dari analisis ini dapat digunakan untuk 

mengetahui prioritas pengembangan komoditas sektor pertanian pada setiap kecamatan di Kabupaten 

Sleman. 

e. Pemetaan untuk melihat gambaran hasil prioritas pengembangan komoditas sektor pertanian di 

Kabupaten Sleman. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Analisis Location Qoutient (LQ) 

 Dalam suatu wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman memiliki karakteristik kondisi alam yang 

berbeda-beda satu sama lain, sehingga mengakibatkan Kabupaten Sleman mampu menghasilkan 

komoditas pertanian yang beragam sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatannya. Berikut adalah 

hasil dari perhitungan Location Qoutient (LQ) pada komoditas pertanian di setiap wilayah Kabupaten 

Sleman. 
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TABEL 2. KOMODITAS BASIS SETIAP KECAMATAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 

Kecamatan Komoditas Basis Jumlah 
Moyudan Padi Sawah, Jeruk, Nangka, Pepaya, Sawo, Sirsak, Melon, Kelapa, Kakao. 9 

Minggir Padi Sawah, Durian, Pisang, Rambutan, Temulawak, Kelapa, Kakao. 7 

Seyegan Padi Sawah, Kacang Tanah, Nangka, Rambutan, Kelapa, Kakao, Lada, Kapuk. 8 

Godean Padi Sawah, Rambutan, Kencur, Temulawak, Kelapa, Kakao, Lada. 7 

Gamping Padi Sawah, Mangga, Sirsak, Sawi, Bayam, Kangkung, Kencur, Kunyit, Temulawak, Kelapa, Mete. 11 

Mlati Padi Sawah, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Nangka, Pisang, Rambutan, Melon, Kangkung, Kelapa, Kakao, Lada, 

Kapuk. 

12 

Depok Padi Sawah, Ubi Jalar, Ubi Kayu, Kacang Tanah, Rambutan, Sawo, Sawi, Terung, Bayam, Kangkung, 

Ketimun, Mete, Kapuk, Temulawak. 

14 

Berbah Padi Sawah, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Jambu Biji, Jambu Air, Jeruk, Mangga, Rambutan, Melon, Sawi, 
Kacang Panjang, Terung, Kangkung, Mete. 

14 

Prambanan Jagung, Ubi Kayu, Kacang Tanah, Kedelai, Kacang Hijau, Jambu Air, Pisang, Rambutan, Sirsak, Semangka, 
Sawi, Bayam, Jahe, Kencur, Kunyit, Temulawak, Mete, Kapuk.  

18 

Kalasan Padi Sawah, Jagung, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Nanas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Sawo, Melon, Sawi, 

Cabai, Terung, Kangkung, Ketimun, Kakao. 

16 

Ngemplak Padi Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Mangga, Nangka, Pepaya, Rambutan, Semangka, Sawi, Kacang 

Panjang, Cabai, Tomat, Terung, Buncis, Bayam, Kangkung, Ketimun, Temulawak, Kapuk. 

19 

Ngaglik Padi Sawah, Jagung, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Jeruk, Pepaya, Rambutan, Sawi, Kacang Panjang, Bayam, 

Kangkung, Ketimun, Kunyit, Kelapa, Kapuk. 

15 

Sleman Padi Sawah, Jagung, Kacang Hijau, Mangga, Nangka, Sawo, Sawi, Tomat, Bayam, Kangkung, Kunyit, 

Kelapa, Kapuk. 

13 

Tempel Jagung, Jeruk, Salak Pondoh,Semangka, Sawi, Kacang Panjang, Cabe, Terung, Buncis. 9 

Turi Durian, Jeruk, Salak Pondoh, Kacang Panjang, Kopi, Lada, Kapuk. 7 

Pakem Jagung, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Alpukat, Durian, Jambu Biji, Manggis, Nangka, Nanas, Pisang, Rambutan, 

Salak Pondoh, Sirsak, Semangka, Sawi, Kacang Panjang, Cabai, Tomat, Terung, Buncis, Ketimun, Kopi, 
Cengkih, Kapuk. 

24 

Cangkringan Ubi Jalar, Alpukat, Durian, Jambu Biji, Jambu Air, Mangga, Manggis, Nanas, Pepaya, Pisang, Rambutan, 

Sawo, Sirsak, Semangka, Kacang Panjang, Cabai, Tomat, Terung, Buncis, Labu Siam, Ketimun, Kunyit, 

Temulawak, Kopi, Cengkih, Lada. 

26 

 

 Berdasarkan pada tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 

Kecamatan memiliki komoditas pertanian basis yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan 

potensi masing-masing setiap kecamatan. Perbedaan hasil basis produksi komoditas pertanian di setiap 

kecamatan disebabkan oleh kondisi alam yang berbeda-beda. Adapun kecamatan yang memiliki 

komoditas pertanian basis paling banyak adalah Kecamatan Cangkringan sebanyak 26 komoditas basis, 

disusul oleh Kecamatan Pakem sebanyak 24 komoditas basis, kemudian Kecamatan Ngemplak dengan 19 

komoditas basis. Sementara itu, Kecamatan Minggir, Kecamatan Godean dan kecamatan Turi adalah 

kecamatan yang memiliki komoditas basis paling rendah yaitu masing-masing kecamatan sebanyak 7 

komoditas basis. 

 

B. Hasil Analisis Shift Share 

Berikut adalah hasil ringkasan pembahasan dari analisis shift share untuk setiap kecamatan : 

a. Kecamatan Moyudan 

Padi sawah mempunyai nilai PPW Tertinggi disebabkan oleh Luas area panen komoditas padi 

sawah pada tahun 2013 sebanyak 2.796 Ha menjadi 3.376 Ha pada tahun 2014 yang menyebabkan 

produksi padi sawah meningkat dari 17.014 Ton menjadi 19.479 ton.  

b. Kecamatan Minggir 

Pisang mempunyai nilai PPW Tertinggi disebabkan oleh Luas area panen komoditas pisang pada 

tahun 2013 seluas 14,37 Ha dengan produktivitasnya 704,70 kwt/Ha. Kemudian meningkat di tahun 

2014 menjadi 14,73 Ha dengan nilai produktivitasnya 914,93 Kwt/Ha.Hal inilah yang 

menyebabkan pisang mengalami peningkatan produksi dari 10.125 kwintal menjadi 13.480 kwintal. 

c. Kecamatan Seyegan 

Padi sawah yang nantinya diolah menjadi beras merupakan kebutuhan pokok makanan utama 

masyarakat indonesia. Produksi padi sawah di kecamatan seyegan mengalami kenaikan yang sangat 

tajam dari 21.111 ton menjadi 25.111 ton. Kecamatan seyegan pada tahun 2013 menjadi urutan 

posisi ketiga produksi padi sawahnya, akan tetapi di tahun 2014 menjadi urutan pertama produksi 

padi sawahnya. 

d. Kecamatan Godean 

Nilai ppw komoditas padi sawah di kecamatan godean tertinggi, dikarenakan produksi padi sawah 

di Kecamatan Godean mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 dengan jumlah 

produksinya sebanyak 20.052 ton menjadi 23.052   

e. Kecamatan Gamping 
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Seperti halnya dengan Kecamatan Moyudan, Kecamatan Seyegan dan Kecamatan Godean, nilai 

ppw pada komoditas padi juga tertinggi di Kecamatan Gamping.karena memang dari letak 

geografis wilayah kecamatan ini terletak di Kabupaten Sleman bagian barat daya yang merupakan 

daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air yang memang sangat cocok untuk 

pertumbuhan padi sawah yang dalam pertumbuhanya membutuhkan genangan air secukupnya 

dibagian bawah tanaman.terbukti bahwa peroduksi padi sawah di Kecamatan Gamping mengalami 

peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 dengan jumlah produksinya sebanyak 22.674 ton 

menjadi 23.674.  

f. Kecamatan Mlati 

Produktivitas pohon pisang meningkat sangat tajam dari 837,41 kwt/ha kemudian meningkat 

menjadi  1071,24 kwt/ha sehingga membuat produksi buah pisang meningkat sangat tajam dari 

11.186 kwintal kemudian meningkat menjadi 13.786 kwintal. Selain pisang, komoditas nangka juga 

mempunyai daya saing yang tinggi. Jogja yang terkenal dengan makanan khas yaitu gudeg yang 

bahan dasarnya adalah nangka, maka tak heran apabila di Kecamatan Mlati komoditas nangka 

memiliki daya saing.  

g. Kecamatan Depok 

Kecamatan Depok memang merupakan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi 

yaitu sebesar 5.244 Jiwa per km
2 

, terdapat tiga desa yaitu catur tunggal, condong catur dan 

maguwoharjo. Wilayah yang banyak lahan pertanian terpusat di Desa Maguwoharjo, tercatat bahwa 

88% wilayah pertanian Kecamatan Depok berada di Maguwoharjo. Bayam merupakan komoditas 

yang mudah tumbuh dengan baik, tidak terlalu membutuhkan perawatan yang khusus, oleh sebab 

itu tidak hanya di lahan khusus pertanian, di pekarangan atau halaman rumah bayam bisa tumbuh 

dengan baik. Produksi bayam di Kecamatan Depok meningkat dari tahun 2013 sebanyak 802 

kwintal kemudian pada tahun 2014 menjadi 1.104 kwintal, hal inilah yang menyebabkan bayam 

mampu berdaya saing.  

h. Kecamatan Berbah 

Kecamatan Berbah merupakan wilayah yang terkenal dengan budidaya jambu biji, oleh sebab itu 

pada tahun 2014 produksi jambu biji di Kecamatan Berbah sebanyak 1.951 kwintal, diurutan ketiga 

setelah Kecamatan Cangkringan dan Pakem. Selain jambu biji, komoditas rambutan, Jambu Air, 

Jeruk, Melon dan Mangga juga mempunyai daya saing. Dalam hal ini, Kecamnatan Berbah 

memang cocok untuk budidaya tanaman buah-buahan.  

i. Kecamatan Prambanan 

Kecamatan Prambanan merupakan wilayah ladang kedalai, pada tahun 2013 sebesar 44,44% 

produksi kedelai di Kabupaten Sleman, berasal dari Kecamatan Prambanan, kemudian pada tahun 

2014 sebesar 96,03% berasal dari Kecamatan Prambanan. Kenaikan jumlah produksi yang sangat 

tajam ini yang menyebabkan kecamatan Prambanan sebgai kecamatan yang memiliki komoditas 

kedelai berdaya saing.  

j. Kecamatan Kalasan 

Kecamatan Kalasan mampu melakukan peningkatan jumlah produksi jagung dari tahun 2013 ke 

tahun 2014, jumlah produksi tersebut sebanyak 1.927 ton meningkat menjadi 2.100 ton.  

k. Kecamatan Ngemplak 

Komoditas kacang tanah di Kecamatan Ngempak terjadi peningkatan hasil produksi yang sangat 

tajam, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 417 ton kemudian pada tahun 2014 menjadi 1.163 ton. Pada 

tahun 2014, Kecamatan Ngemplak berhasil menjadi peraih tertinggi hasil produksi komoditas 

kacang tanah di Kabupaten Sleman.Sedangkan Komoditas jagung merupakan komoditas yang tidak 

berdaya saing dengan nilai PPWnya tertinggi, hal ini disebabkan Penurunan jumlah produksi 

jagung dari 6.329 ton pada tahun 2013 kemudian menjadi 4.538 ton yang menyebabkan komoditas 

jagung di Kecamatan Ngemplak tidak memiliki daya saing. Penurunan produksi jagung disebabkan 

banyak petani yang beralih penanaman jagung menjadi kacang tanah, karena nilai jual kacang tanah 

lebih tinggi dibandingkan dengan jagung, rata-rata nilai jual jagung per/kg di Kabupaten Sleman 

Rp.3.890 sedangkan kacang tanah Rp.17.129. 

l. Kecamatan Ngaglik 

Komoditas rambutan di Kecamatan Ngaglik terjadi peningkatan hasil produksi, meskipun jumlah 

produksinya tidak sebanyak kecamatan lainnya. Setalah rambutan adalah pepaya di Kecamatan 

Ngaglik juga memiliki daya saing, peningkatan jumlah produksi pepaya pada tahun 2013 ke tahun 

2014 sebanyak 7.129 kwintal menjadi 8.781 kwintal yang menyebabkan pepaya memiliki daya 

saing dibandingkan pepaya di kecamatan lainnya 

m. Kecamatan Sleman  
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Peningkatan jumlah produksi padi sawah tahun 2013 ke tahun 2014 dari 18.412 ton menjadi 19.902 

ton yang menyebabkan komoditas padi sawah di Kecamatan Sleman memiliki daya saing jika 

dibandingkan dengan padi sawah wilayah lainnya.  

n. Kecamatan Tempel 

Wilayah Kecamatan Tempel yang berada di dataran tinggi yakni yang susah perairan, maka sangat 

cocok untuk penanaman palawija salah satunya adalah jagung. Peningkatan luas area panen jagung 

di Kecamatan Tempel pada tahun 2013 seluas 564 Ha kemudian menjadi 605 Ha pada tahun 2014, 

mernyebabkan peningkatan jumlah produksi jagung dari 4.588 ton menjadi 4.836 ton 

o. Kecamatan Turi 

Kecamatan Turi merupakan wilayah yang terkenal dengan budidaya salak pondoh, oleh sebab itu 

pada tahun 2014 produksi salak pondoh di Kecamatan Turi sebanyak 472.299 kwintal, yang tahun 

sebelumnya pada tahun 2013 hanya menghasilkan produksi sebanyak 352.525,30 kwintal.  

p. Kecamatan Pakem 

Selain Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem juga merupakan wilayah yang terkenal dengan budidaya 

salak pondoh, oleh sebab itu pada tahun 2014 produksi salak pondoh di Kecamatan Pakem 

sebanyak 57.864 kwintal, yang tahun sebelumnya pada tahun 2013 hanya menghasilkan produksi 

sebanyak 34.870,32  kwintal.  

q. Kecamatan Cangjkringan 

Peningkatan produksi cabai yang sangat tajam di Kecamatan Cangkringan yang membuat 

komoditas cabai di kecamatan ini mampu berdaya saing jika dibandingkan dengan komoditas cabai 

di wilayah lainnya.Peningkatan produksi cabai dari 2.021 menjadi 3.627 pada tahun 2013 ke tahun 

2014, selain itu juga produktivitas komoditas cabai juga mengalami kenaikan dari 87,87 kwt/ha, 

menjadi 93kwt/ha.  

C. Hasil Prioritas Pengembangan 

Dalam menentukan pengembangan komoditas prioritas di suatu kecamatan di Kabupaten Sleman 

dapat dilakukan dengan menggabungkan  2 analisis yaitu dari Analisis Location Qoutient dan Analisis 

Sahift Sharepada komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). 

Dari tabel 3 dibawah ini dapat dilihat bahwa komoditas padi sawah merupakan komoditas yang menjadi 

prioritas pengembangan di 12 kecamatan. Terdapat 6 kecamatan yang memprioritaskan komoditas padi 

sawah sebagai prioritas utama yaitu Kecamatn Moyudan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Godean, 

Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Sleman. sementara itu yang 

memprioritaskan komoditas padi sawah sebagai prioritas kedua yaitu Kecamatan Minggir, Kecamatan 

Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Ngagik. Kemudian 

komoditas rambutan terdapat 6 kecamatan yang memprioritaskan utama pengembangan yaitu di 

Kecamatan Seyegan, Kecamatan Godean, Kecamatan Mlati, Kecamatan Berbah, Kecamatan Ngaglik dan 

Kecamatan Pakem. Kemudian prioritas pengembangan kedua komoditas rambutan terdapat di Kecamatan 

Minggir, Kecamatan Depok, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Ngemplak, 

kemudian untuk prioritas pengembangan komoditas lainnya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini. 

TABEL 3. PRIORITAS PENGEMBANGAN DI SETIAP KECAMATAN DI KABUPATEN SLEMAN 

No Komoditas Kecamatan 

A  C D E F G H I J K L M N O P Q 
  

1 Padi Sawah                  
2 Jagung                  
3 Ubi Jalar                  
4 Ubi Kayu                  
5 Kacang Tanah                  
6 Kedelai                  
7 Kacang Hijau                  
8 Alpukat                  
9 Durian                  
10 Jambu Biji                  
11 Jambu Air                  
12 Jeruk                  
13 Mangga                  
14 Manggis                  
15 Nangka                  
16 Nanas                  
17 Pepaya                  
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18 Pisang                  
19 Rambutan                  
20 Salak Pondoh                  
21 Sawo                  
22 Sirsak                  
23 Melon                  
24 Semangka                  
25 Sawi                  
26 KacangPanjang                  
27 Cabe                  
28 Tomat                  
29 Terung                  
30 Buncis                  
31 Bayam                  
32 Kangkung                  
33 Labu Siam                  
34 Ketimun                  
35 Jahe                  
36 Kencur                  
37 Kunyit                  
38 Temulawak                  
39 Kopi                  
40 Cengkih                  
41 Kelapa                  
42 Kakao                  
43 Mete                  
44 Lada                  
45 Kapuk                  

Keterangan Kecamatan & warna : 

A : Moyudan B : Minggir C : Seyegan D : Godean E : Gamping F : Mlati  

G : Depok H : Berbah I : Prambanan J : Kalasan K : Ngemplak  

L : Ngaglik M : Sleman N : Tempel O : Turi  P : Pakem 

Q : Cangkringan 

 

 Prioritas 1 

 Prioritas 2 
 Prioritas 3 

 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis yang  maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Hasil dari penelitian komoditas basis di Kabupaten Sleman menunjukan bahwa semua komoditas 

pertanian menjadi komoditas basis di berbagai kecamatan sesuai dengan potensi karakteristik wilayah 

kecamatan yang coock dengan jenis komoditas pertaniannya. 

 

Hasil dari penelitian pertumbuhan proporsional (PP) yang mempunyai nilai positif atau sebagai 

komoditas yang memiliki laju pertumbuhan dengan cepat antara lain padi sawah, ubi jalar, ubi kayu, 

kacang tanah, kedelai, kacang hijau, jambu biji, jambu air, jeruk, manggis, nangka, pepaya, rambutan, 

sawo, melon, kacang panjang, buncis, bayam, jahe, kencur, temulawak, kopi, kelapa, mete, lada dan 

kapuk. Kemudian untuk hasil dari penelitian pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) komoditas yang 

berdaya saing adalah alpukat, temulawak, kelapa, nangka, pisang, sirsak, kunyit, jagung, jambu biji, 

durian, nanas, sawo, cabai, kangkung, padi sawah, ubi jalar, pepaya, melon terung, ubi kayu, jeruk, sawi, 

kacang panjang, jahe, kencur, cengkih, kapuk, kacang tanah, mangga, ketimun, kakao, rambutan, tomat, 

manggis, salak pondoh, semangka, bayam, kopi, jambu air, buncis, lada, kedelai dan mete. 

 

Komoditas yang menjadi prioritas pengembangan di setiap kecamatan di Kabupaten Sleman : 
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Prioritas Utama : Terdapat 6 kecamatan adalah padi sawah dan rambutan, terdapat di 5 kecamatan adalah 

kacang panjang, kapuk dan temulawak, terdapat di 4 kecamatan adalah ubi jalar, kacang tanah, nangka, 

bayam dan kelapa, terdapat di 3 kecamatan adalah jeruk, melon dan kencur, terdapat di 2 kecamatan 

adalah sawo, buncis dan kopi, dan terdapat di 1 kecamatan adalah kedelai, jambu biji, jambu air, manggis, 

pepaya, jahe, lada dan mete. 

Prioritas Kedua : Terdapat 6 kecamatan adalah padi sawah, terdapat di 5 kecamatan adalah jagung, 

kacang tanah, mangga, rambutan, dan sawi, terdapat di 4 kecamatan adalah kunyit, kelapa, lada, kapuk, 

semangka dan tomat, terdapat di 3 kecamatan adalah sawo, sirsak dan mete, terdapat di 2 kecamatan 

adalah ubi jalar, ubi kayu, kacang hijau, jambu biji, jambu air, jeruk, nangka, pepaya, salak pondoh, 

kacang panjang, buncis, bayam, temulawak dan kakao, terdapat di 1 kecamatan adalah manggis, kopi dan 

cengkih. 

Prioritas Ketiga : Terdapat di 5 kecamatan adalah kakao dan sawi, terdapat di 3 kecamatan adaah pisang, 

cabai dan kangkung, terdapat di 2 kecamatan adalah jagung, alpukat, durian, sirsak dan ketimun, dan 

terdapat di 1 kecamatan adalah nanas, salak, terung, kunyit dan cengkih. 

 

B. Saran  

Setelah didapatkan hasil dari penelitian ini diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dapat 

mempertimbangkan hasil penelitian ini dalam menentukan arah pengembangan sektor pertanian di masa 

yang akan datang. Sebaiknya juga dilakukan penelitian lapangan yang lebih intensif untuk mendapatkan 

hasil kajian penelitian yang lebih tepat. Kemudian mengenai komoditas yang belum unggul, 

pertumbuhanya lambat dan tidak berdaya saing hendaknya dipacu untuk menjadi sektor andalan atau 

unggulan dalam rangka memperkuat sumbangan sektor pertanian bagi pertumbuhan perekonomian 

Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana pembangunan secara lebih 

proporsional, khususnya bagi perkembangan sektor pertanian 
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