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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa seiring dengan 

keberjalanan ketatanegaraan, desa mengalami banyak perkembangan dalam 

berbagai aspek sehingga hal ini mendorong pemerintah melakukan 

pengoptimalan pembangunan. Pembangunan desa merupakan upaya 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat desa. Dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan tersebut setiap 

wilayah memiliki misi untuk mencapai tujuan bersama.  Salah satu cara 

meningkatkan kesejahteraan tersebut adalah pengembangan ekonomi lokal 

dengan memahami keterkaitan ruang dan interaksi ruang. 

Interaksi keruangan  merupakan interaksi yang terjadi pada dua wilayah 

atau lebih disebabkan karena faktor-faktor tertentu. Faktor tersebut dipengaruhi 

oleh adanya kegiatan yang memiliki daya tarik suatu wilayah, terutama wilayah 

yang mengelilinginya. Interaksi keruangan dapat terjadi karena adanya kegiatan 

ekonomi antar wilayah yang memiliki hubungan. Hubungan timbal balik yang 

saling menguntungkan akan memberikan dampak positif bagi pengembangan 

wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu strategi baru dalam pengembangan wilayah yaitu 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Dalam konsep ini masyarakat 

menentukan sendiri masa depan mereka, mengidentifikasi sumberdaya lokal dan 

memikirkan aktivitas ekonomi seperti apa yang akan digelutinya seusai dengan 

potensi dan karakteristik lokal. Menurut Blakeley (1989) tujuan utama dari 

pengembangan ekonomi lokal adalah untuk menciptakan jumlah dan jenis 

lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan 

masyarakat lokal. Dengan adanya ketersediaan lapangan kerja baru yang sesuai 

keahlian lokal diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah 

satu contohnya yaitu pengembangan komoditas salak di Desa Merdikorejo. 

 Salak merupakan komoditas unggulan di Desa Merdikorejo, Kecamatan 

Tempel, Kabupaten Sleman, DIY. Jenis salak yang dibudidayakan antara lain 
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jenis salak pondoh, salak gading, salak madu dan salak biasa. Pada awalnya 

Desa Merdikorejo merupakan desa yang memiliki pertanian padi yang cukup 

luas, namun sejak tahun 1990 terjadi perubahan penggunaan lahan persawahan 

menjadi perkebunan salak. Hal ini dikarenakan minimnya ketersediaan air untuk 

pengairan sawah. Berkebun salak dinilai masyarakat tepat sebagai alternatif 

pertanian di Desa Merdikorejo karena  membutuhkan pengairan yang tidak 

banyak.  

Untuk menghasilkan buah salak yang sering kita jumpai di pasar, petani 

memerlukan ketrampilan dalam mengelola kebun salak. Proses pengelolaan 

salak  antara lain dimulai dari pengolahan lahan, pengadaan bibit, penanaman 

bibit, penyerbukan, pemeliharaan dan terakhir adalah pemanenan. Tahap 

pertama yaitu pengolahan lahan supaya lahan tersebut cocok sebagai tempat 

pertumbuhan tanaman salak. Setelah itu pengadaan bibit tanaman salak yang 

biasa didapatkan petani melalui dua cara; bibit cangkok atau biji. Lalu bibit 

tersebut ditanamkan pada lahan dan dilakukan pemeliharaan yang intensif 

hingga masa panen. Kabupaten Sleman populer di masyarakat sebagai sentra 

komoditas salak dengan kualitas yang baik, sehingga wilayah cakupan distribusi 

di dalam hingga ke luar negeri. Hal ini didukung oleh faktor tanah yang subur 

karena merupakan tanah vulkanik, tingkat curah hujan yang sesuai dan 

ketrampilan masyarakat dalam berkebun salak yang telah membudidaya. 

Dikenal sebagai sentra komoditas salak di Yogyakarta, Kabupaten 

Sleman memiliki peluang besar memicu terjadinya interaksi keruangan antar 

wilayah. Salah satu desa di Kabupaten Sleman yang turut berkontribusi terhadap 

produktivitas salak yaitu Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel. Interaksi 

keruangan tersebut terbentuk dari beberapa aspek yaitu aspek input yang 

meliputi bahan baku, ketenaga kerjaan, aspek proses berupa budidaya dan 

aspek output berupa pengolahan dan pemasaran.  Berdasarkan data-data 

mengenai komoditas salak Desa Merdikorejo tersebut, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian terkait pola interaksi keruangan yang terjadi pada 

komoditas salak Desa Merdikorejo, Kabupaten Sleman, DIY. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Produksi panen salak di Desa Merdikorejo cukup tinggi di Kabupaten 

Sleman yaitu mencapai 22,718 Kw (Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

2016) menempati urutan kedua hasil panen tertinggi di Kecamatan Tempel yang 
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merupakan salah satu sentra komoditas salak di Kabupaten Sleman selain 

Kecamatan Pakem dan Turi. 

Dalam budidaya komoditas salak diperlukan berbagai bahan baku dan 

tenaga kerja yang mencukupi,  tidak menutup kemungkinan berasal dari 

berbagai wilayah. Selain itu, hasil kebun salak yang tidak hanya memenuhi 

permintaan regional tetapi juga di ekspor ke berbagai negara, mengindikasikan 

terdapat pola interaksi antara Desa Merdikorejo dengan wilayah-wilayah lain. 

Berdasarkan peningkatan produksi salak di Desa Merdikorejo serta 

meningkatnya interaksi keruangan di wilayah penghasil salak Kabupaten 

Sleman, muncul sebuah pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana pola interaksi 

keruangan komoditas salak di Desa Merdikorejo Kabupaten Sleman?”. 

 

1.3  Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pola interaksi keruangan 

komoditas salak di Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. 

1.3.2  Sasaran Penelitian 

Sasaran yang ingin dicapai dalam mencapai tujuan diatas antara lain: 

a. Mengidentifikasi karakteristik serta alur aktivitas petani kebun salak di 

Desa Merdikorejo. 

b.  Mengidentifikasi proses pengadaan bahan baku, proses budidaya dan 

pemasaran pada usaha kebun salak di Desa Merdikorejo. 

c.  Menganalisis pola interaksi keruangan pada usaha kebun salak dengan 

memperhatikan aspek input (bibit, pupuk dan peralatan pertanian salak), 

dan aspek output (sistem pemasaran dan wilayah tujuan pemasaran). 

d.  Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi. 

 

1.4  Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Desa Merdikorejo terletak pada kaki Gunung Merapi dan berbatasan 

langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Desa Merdikorejo memiliki luas wilayah 

613 Ha yang terdiri dari 17 dusun yaitu Dusun Sono Kulon, Dusun Sono Wetan, 

Dusun Soka Binangan, Dusun Soka Martini, Dusun Soka Wetan, Dusun Soka 

Tegal, Dusun Canggal, Dusun Bening, Dusun Dermo, Dusun Kantongan A, 

Dusun Kantongan B, Dusun Trumpon, Dusun Blumbang, Dusun Bangunrejo, 
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Dusun Gondanglegi, Dusun Donojayan, dan Dusun Kembang. Memiliki 34  RW 

dan 68 RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Secara 

administrasi Desa Merdikorejo memiliki batas wilayah sebagaai berikut: 

Utara : Provinsi Jawa Tengah 

Barat : Provinsi Jawa Tengah 

Selatan: Desa Margorejo & Lumbangrejo 

Timur : Kecamatan Turi. 

 

 

Gambar 1. 1 

Batas Administrasi Desa 
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

 Ruang lingkup materi bertujuan untuk membatasi studi yang dilakukan 

oleh peneliti. Materi yang akan di bahas dari studi ini dijabarkan dalam upaya 

mengkaji pola interaksi keruangan yang dilihat dari:  

a. Interaksi keruangan aspek input, diperoleh dari data yang berhubungan 

langsung dengan pemenuhan bahan baku berupa asal atau sumber bahan 

baku, moda transportasi untuk mengangkut bahan baku, pengairan, 

peralatan yang digunakan serta ilmu pengetahuan masyarakat mengenai 

budidaya salak. 

b. Interaksi keruangan aspek proses, membahas mengenai proses 

pembudidayaan salak serta hubungannya dengan faktor produksi. 

c. Interaksi keruangan aspek output, membahas mengenai wilayah 

distribusi/pemasaran komoditas salak Desa Merdikorejo, Kabupaten Sleman.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dan penyusunan metodologi penelitian  adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang 

lingkup yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan substansi, keaslian penelitian, 

posisi penelitian, kerangka pikir, metodolohi penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II KAJIAN LITERATUR POLA INTERAKSI KERUANGAN  

Berisi tinjauan literatur interaksi keruangan, pertanian dan rantai pasok pertanian 

serta budidaya salak, metode perencanaan dan sintesis metode analisis yang 

akan diteliti. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN USAHA TANI KEBUN SALAK 

DESA MERDIKOREJO KABUPATEN SLEMAN 

Berisi profil perkebunan dan usaha tani salak Desa Merdikorejo, Kecamatan 

Tempel, Sleman. 

BAB IV ANALISIS POLA INTERAKSI KERUANGAN 

Berisi mengenai analisis pelaku usaha, analisis karakteristik usaha kebun salak 

Desa Merdikorejo serta analisis interaksi keruangan   

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan  dan rekomendasi hasil penelitian pola interaksi keruangan 

komoditas salak.


