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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, 

atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.  

Usaha tani adalah bagian dari pertanian karena menyangkut 

perkumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Petani adalah sebutan 

bagi mereka yang meyelenggarakan usaha ini.Tantangan perekonomian di era 

globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana 

Indonesia sejahtera. 

Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang 

ada 235 juta penduduk yang tersebar dai Sabang – Merauke.Jumlah 

penduduk ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, 

sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi 

kebutuhan pangan rakyatnya. Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor 

pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam struktur perekonomian 

di Indonesia. Seiring dengan perkembangan perekonomian bangsa, maka kita 

harus mulai merencanakan masa depan Indonesia menuju era yang lebih 

maju dan berkompeten, dengan pertimbangan sektor pertanian agar lebih 

maju untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, terutama di wilayah tradisional 

pertanian Jawa dan luar Jawa, salah satunya di Kabupaten Pamekasan, 

Madura. 

Tepat setelah tahun 2015 terakhir, Indonesia akan menyambut 

pelaksanaan pasar bebas Asia Tenggara atau yang biasanya disebut dengan 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Indonesia tentu diharapkan meraup 

keuntungan dari pelaksanaan MEA ini. Pertama, implementasi MEA 

berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pemasok energi dan bahan baku 

bagi industrilisasi di kawasan ASEAN karena memanfaatkan yang diperoleh 

dari kekayaan sumber daya alam. Kedua, implementasi MEA memperluas 

pasar Indonesia ke level internasional. Pasar tunggal ASEAN ini membuka 
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aliran barang,jasa,investasi,dan tenaga kerja terdidik. Ketiga, implementasi 

MEA akan mendorong masuknya investasi ke Indonesia dalam dan luar 

ASEAN. 

Memasuki era revolusi industri 4.0, berbagai aktivitas 

sosial,pendidikan,ekonomi dan sebagainya selalu dikaitkan dengan 

penggunaan mesin-mesin otomatis yang terintegerasi dengan jaringan 

internet. Kecanggihan teknologi era ini membuat banyak kondisi berubah. 

Semua sektor bisnis,pendidikan, dan politik telah berevolusi. 

Dengan adanya permasalahan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

dan saat ini memasuki era revolusi industri 4.0, pemasaran/perdagangan 

khususnya di bidang pertanian di Kabupaten Pamekasan Madura bahkan 

Indonesia harus diperhatikan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai pemasok 

dan bahan baku bagi industrilisasi di kawasan ASEAN khususnya di produk 

pertanian. 

Pertanian di Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan adalah salah 

satu wilayah pertanian yang bisa diunggulkan yang diharapkan bisa menjadi 

salah satu penyebab pertumbuhan perekonomian di Madura khususnya 

Kabupaten Pamekasan. 

Dengan adanya Pasar Modern untuk pertanian, maka ini adalah salah 

satu upaya agar sektor pertanian di wilayah Madura khususnya di Kabupaten 

Pamekasan dapat berkembang dan bisa setara dengan pertanian-pertanian di 

wilayah Indonesia lainnya bahkan bisa setara dengan produk pertanian di luar 

negri. 
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Sumber : Dokumen.tips  

Gambar 1  Peta Kepadatan Penduduk di Jawa Timur 

 

  

Sumber : Dokumen.tips  

Gambar 2 Peta Madura 

Kabupaten Pamekasan adalah Kabupaten yang terletak di Pulau 

Madura Provinsi Jawa Timur Indonesia,  
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1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Arsitektural 

 Suasana pasar di pamekasan masih belum menarik,sehingga di 

Pamekasan tidak mempunyai ikon pasar yang dapat menarik 

pengunjung. 

 Sirkulasi pasar yang tidak beraturan sehingga kurang menarik 

bagi para pengunjung. 

 Tidak ada parkir khusus sehingga menyebabkan kemacetan. 

 Tidak ada kegiatan pendukung untuk menarik pengunjung. 

1.2.2 Non Arsitektural 

 Belum adanya fasilitas perdagangan khusus pertanian. 

 Belum adanya pengenalan produk-produk pertanian 

Kabupaten Pamekasan. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Bagaimana rancangan pasar modern yang dapat meningkatkan nilai 

produk pertanian di Kabupaten Pamekasan Madura ? 

 Bagaimana rancangan pasar modern yang juga sekaligus berfungsi 

sebagai tempat rekreasi atau nilai-nilai pendukung lainnya ? 

1.4 Ide Perancangan 

Dari berbagai permasalahan yang ada, dapat diuraikan menjadi 

sebuah IDE yang dapat menyelesaika permasalahan terhadap pemasaran 

produk pertanian lokal dari hasil pertanian para petani di Madura. Maka 

munculah sebuah ide judul, yaitu : 

“Perancangan Pasar Modern Pertanian di Kabupaten Pamekasan ” 

Pasar modern ini untuk memfasilitasi masyarakat madura khususnya 

para petani di Kabupaten Pamekasan, perancangan pasar modern pertanian 

ini bertujuan untuk memberikan sarana para petani untuk mendistribusikan 
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hasil tani sehingga dapat meningkatkan harga jual produk pertanian di 

Kabupaten Pamekasan. 

1.5 Tujuan Dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan 

 Memberikan sarana para petani untuk menjual hasil panennya 

sehingga mendapatkan nilai jual yang tinggi. 

 Mempermudah warga Madura bahkan pengunjung untuk membeli 

produk khusus pertanian di Madura. 

 Menjadi tempat wisata belanja dan edukasi pertanian di Madura. 

1.5.2 Sasaran 

 Wisatawan dalam negeri dan wisatawan luar negeri. 

 Pengunjung yang memiliki intelektual dan mencintai produk lokal. 

 Tempat pemasaran hasil pertanian dari petani di era MEA 

 Tempat belanja sekaligus wisata pertanian di Madura. 

1.6 Batasan 

Lingkup pelayanan tempat ini ditujukan pada masyarakat setempat 

terutama para petani yang berada di Kabupaten Pamekasan maupun beberapa 

Kabupaten di Madura yaitu Kabupaten Bangkalan,Kabupaten Sampang, 

Kabupaten Sumenep, dimana perancangan ini difungsikan sebagai :  

 Objek sebagai tempat perdagangan berarti memiliki fungsi sebagai 

berdagang untuk mewadahi para petani menjual hasil produk 

pertanian untuk meningkatkan nilai jual yang cukup tinggi. 

 Berlokasi di Kabupaten Pamekasan Madura, karena pamekasan 

berpotensi besar untuk dijadikan tempat pemasaran dan wisata. 

 Memiliki faslitas-fasilitas penunjang yang dapat mewujudkan 

pencapaian sehingga menjadi pasar yang dapat bersaing di dalam 

negri maupun luar negri. 

 Tingkat pelayanan regional di Kabupaten Pamekasan 
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Tabel 1.1 Tabel Hasil Pertanian Kabupaten Pamekasan 

Komoditi Luas Lahan (m2) Hasil (ton) 

Padi 24.263 158.195  

Jagung 46.045 154.433 

Bawang Merah 2.208 15.854 

Durian 17.377 (pohon) 2.143 

Cabe Rawit - 26.061 

Kelapa 5.908 6.169 

Ubi Kayu - 15.126 

Ubi Jalar - 1.120 

Kedelai - 1.432 

Pisang - 7.246 

Kapuk Randu 904 34.6 

Sumber : RPJPD Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018 

Tabel 1.1 diatas adalah data hasil pertanian dari RPJPD Kabupaten 

Pamekasan tahun 2013-2018 yang diunggulkan di Kabupaten Pamekasan, 

dicarinya data tersebut bertujuan untuk menggali kecenderungan produk 

pertanian di Kabupaten Pamekasan yang dapat dipasarkan di Pasar Modern 

Pertanian yang akan di rancang, sehingga kurang lebih dapat mengetahui 

batasan-batasan yang akan di rancang untuk mewujudkan suatu 

perekonomian yang lebih baik untuk masyarakat Madura khususnya 

Kabupaten Pamekasan. 

Tabel 1.2 Tabel Jumlah Petani Kabupaten Pamekasan 

Kota/Kabupaten Jumlah Petani 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Pamekasan 120.695 30.871 151.566 

Sumber : Pemerintah Kabupaten Pameksan 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini sistematika pembahasan 

yang dipakai adalah sebagai berikut : 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yag berisi latar belakang yaitu uraian 

tentang Pasar modern di Indonesia khususnya Jawa Timur dan Kabupaten 

Pamekasan. Permasalahan yaitu tentang rumusan inti yang ada didalam latar 

belakang untuk merencanakan perencanaan dan untuk menjawab masalah 

yang ada. Ide yang berisi tentang keputusan/kesimpulan yang diambil untuk 

mendasari proses desain selanjutnya. Tujuan adalah jawaban permasalahan 

yang dalam sub bab sebelumnya. Batasan berisi tentang penekanan batasan 

yang hendak dilakukan berdasarkan permasalahan yang ada. Sistematika 

Penulisan berisi tentang urutan penulisan isian laporan bab demi bab. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan landasan teoritis yang mendukung untuk penulisan 

sebuah penelitian yang meliputi Pengertiam Judul, yang berupa penjelasan 

mengenai judul yang diajukan. Studi Pustaka, yang berupa kajian literature  

tentang aspek-aspek atau komponen-komponen yang terkait dengan judul dan 

permasalahan. Aspek Legal berisi tantang uraian kebijaksanaan (undangan 

peraturan dan lain-lain) yang terkait dan berlaku. Studi Bandng Objek 

Sejenis yang berisi tentang kajian terhadap objek lain yang sama atau mirip 

dengan keseluruhan yang diambil dari lapangan atau pustaka. Karakter 

Objek adalah rumusan tentang gambaran atau karakter umum objek utama. 

3. BAB III METODE PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang alur pemikiran yaitu skema global alur pemikiran  dari 

awal hingga akhir proses perencanaan dan perancangan yang dilakukan. 

Penjelasan alur pemikiran  yaitu tentang pemaparan dari skema global yang 

menjelaskan secara rinci alur pemikiran yang dimaksud. 
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4. BAB IV DATA dan ANALISA  

Bab ini berisi tentang data dan analisa dari proyek. Data dan analisa internal 

merupakan tinjauan umum/ringkasan mengenai pemakai. Lokasi dan objek 

perencanaan guna untuk mengetahui karakter dasar yang ada. Konseptualisasi 

meliputi konsep dasar dan konsep perancangan. 

5. BAB V KESIMPULAN dan REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang uraian baik verbal maupun 

grafis yang memperjelas keterikatan antara tujuan yang ada dengan hasil 

yang telah dicapai. 

 


