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FAKTOR PRODUKSI

 Tipe pertanian terletak pada pola

konsumsi

 Komponen utama pertanian

 Ekologi dan pertanian– dampak iklim, 

tanah dan bentuk lahan

 Hubungan antara produktivitas primer dan

konsumer wilayah

 Selera budaya



POLA PERUBAHAN

 13 variasi yang mengambarkan
perubahan lingkungan

1. Nomadic herders pada daerah
arid/kering

2. Shifting cultivation  pada hutan hujan
tropis dan wilayah

3. Pengembalaan ternak pada wilayah
kering dan pertanian

 Petani telah mengubah lingkungan dan
mulai emmbuat sistem baru



PERDAGANGAN GANDUM

 Gandum merupakan komoditas utama di 

perdaganagn dunia

 Permintaan akan gandum sangat besar

karena suplai tida mencukupi, sehingga

pada beberapa zona di dunia hanya

mengkhususkan untuk produksi gandum

saja



JAGUNG
 Seperti halnya dengan gandum, jagung

beralih dari beberapa tempat produksi

menjadi a small number of consumption 

zones

 Jagung tidak selalu dikonsumsi oleh manusia

 Beberapa industri menggunakan minyak

jagung dan pemanis jagung.

 Jagung juga digunakan sebagai pakan

ternak



Increased price of corn have 

changed rotation pattern



Dampak pada produksi ternak

 Harga jagung yang tinggi berdampak

pada penurunan produksi ternak dengan

digunakannya jagung sebagai pakan

ternak

 Berkembanganya tanaman pakan ternak

lainnya dengan bahan bahan kimia

untuk meningkatkan produksi



Dampak Lingkungan
 Expansi etanol karena pilihan petani

untuk menanam tanaman yang 

memproduksi etanol

 Dampak konservasi diabaikan

 Kesuburan tanah

 Polusi air karena adanya peningkatan

pemakaian bahan bahan kimia



Perkembangan teknologi
 Diadopsinya jenis jenis baru :  genetically 

engineered (GE) untuk kedele, kapas, jagung

yang toleran terhadap herbisida (HT) dan

atau resistent terhadap serangga (Bt)

 Berkembangnya produk produk organik

 Perkembangan minyak berbasis tanaman

Dampaknya : Argentina, Brazil, 

Canada, India, China, 

Paraguay, dan South Africa 

mulai menanam jenis jenis ini





PERKEMBANGAN BISNIS 

PERTANIAN DUNIA











PERTANIAN ORGANIK

 Biaya input rendah to lower input costs, 

 Mengkonservasi sumberdaya tdiam

terbarukan karena pengurangan mekanisasi

 Produk pasarnya tinggi

 Meningkatkan pendapatan pertanian karena

banyaknya permintaan pasar mencari

pangan yang ramah lingkungan dan sehat



METODE PERTANIAN 



Von Thünen Model
A Model of Agricultural Land Use

The Von Thunen model of agricultural 
land use was created by farmer and 
amateur economist J.H. Von Thunen 
(1783-1850) in 1826

Model pertanian ini didasarkan pada dua biaya utama, 
yaitu: 

Biaya lahan vs. biaya trasnportasi karena jarak ke
pasar

Formula yang digunakan untuk menghitung
keuntungan, yaitu:

 Nilai produksi lahan per hektar vs. biaya trasnportasi

 Contoh: 



Von Thünen Model’s 4 Rings
 Ada 4 cincin aktivitas pertanian disekitar kota, 

yaitu: (1) Dairying and intensive farming pada

rinng yang terdekat dengan kota. Karena

sayur, buah buahan, susu dan produk dairy 

lainnya harus cepat samapai ke pasaran

 Kayu, kayu bakar dan produk bahan bakar

lainnya pada urutan yang berikutnya.. 

 Ring ke tiga adalah produk bijji2an , seperti

gandum untuk roti, baras dsbnya yang 

memang lebih tahan lama dan tidak mduah

rusak

 Peternakan untuk produksi daging

menempati ring berikutnya, .



Von Thünen Model

Fig. 10-13: Von Thünen’s model shows how distance from a city or market 

affects the choice of agricultural activity in (a) a uniform 

landscape and (b) one with a river. 



Hal yang harus dipikirkan terkait

dengan Von Thume Model 

Von Thunen's model diciptzkan sebelum
industrialisai terjadi dan berdasarkan asumsi
berikut ini: 

 Kota terletak ditengah dan self sufficient 
serta tidak dipengaruhio oleh faktor luar

 Kota relatif datar dan tidak ada sungai atau
gunung. 

 Kulaitas lahan dan iklim relatif konsisten. 

 Petani mengangkut sendiri produknya ke
pasaran. 

 Petani ingin meningkaykan produksinya



PERTANYAAN:

Bandingkan metode von 

Thume, Weaver dan

Thomas, Mana yang untuk

diterapkan di zaman

moderan ini..



Strategi untuk meningkatkan

suplai makanan

• Extensifikasi lahan

• Intensifikasi dengan

meningkatkan

produk pertanian

pada lahan

terbatas

• Meningkatkan

eksport ke engara

lain



PETA TEMPERATUR DUNIA





PETA MIGRASI 



PRODUKSI BUAH BUAHAN


