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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Barat yang memproduksi ubi kayu. Ubi kayu merupakan komoditas tanaman 

pangan selain padi dan jagung yang digunakan sebagai bahan makanan serta bahan 

baku industri dan pakan ternak. Pada tahun 2015, produksi ubi kayu di Kabupaten 

Sukabumi sebesar 232.715 ton dan produktivitas sebesar 311.83 ton per hektar.  

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi kayu di Jawa barat tahun 2015 

Kabupaten Luas Panen 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

(1) (2) (3) (4) 

Garut 25.635 629.404 245,53 

Tasikmalaya 11.135 261.130 234.51 

Sumedang 8.375 134.243 160.29 

Sukabumi 7.463 232.715 311.83 

Cianjur 6.178 147.842 239.30 

 Sumber : Jawa Barat dalam angka data diolah, 2018 

Di Kabupaten Sukabumi sentra produksi ubi kayu tersebar di beberapa 

kecamatan diantaranya Kecamatan Warungkiara, Purabaya, Jampang Tengah, 

lengkong dan Gunungguruh. Kelima kecamatan ini menempati posisi lima teratas 

produksi ubi kayu terbanyak pada tahun 2017 menurut data Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Sukabumi tahun 2018. 

Tabel 2. Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Ubi kayu Menurut Kecamatan 

tahun 2017 

  Kecamatan 

 

Penanaman Baru 

(ha) 

Luas Panen 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

         (1) (2) (3) (5) 

Purabaya 612 602 12.235 

Gegerbitung  645 539 11.361 

Warungkiara 355 586 11.297 

Jampang Tengah 758 522 10.516 

Gunungguruh 487 463 10.396 

Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2018 

Tabel 2 menunjukan bahwa produksi ubi kayu dibeberapa kecamatan tahun 

2017 menurut data BPS Kabupaten Sukabumi bervariasi. Kecamatan Warungkiara 
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dengan produksi sebesar 11.297 ton menempati urutan ketiga teratas setelah 

Kecamatan Purabaya dan Gegerbitung. Komoditas ubi kayu mempunyai ragam 

produk turunan dan berkelanjutan. Produk turunan ubi kayu diantaranya adalah 

berbagai olahan tepung diantaranya tepung mocaf, tepung tapioka, dan sirup 

glukosa dari pati yang dihidrolis. Ubi kayu juga dapat dimanfaatkan dalam non 

pangan seperti bahan kimia, bioethanol, kosmetik dan industri tekstil (Nugraheni, 

2014). Dengan banyaknya manfaat dan produksi yang cukup tinggi menjadikan 

peluang bagi komoditas pertanian ubi kayu sebagai komoditas yang patut 

dikembangkan.  

Namun untuk mencapai hal tersebut, pengawasan dan distribusi dari 

pemerintah sangat dibutuhkan karena berdasarkan informasi awal bahwa beberapa 

tahun ke belakang di Kecamatan Warungkiara harga ubi kayu ditingkat petani tidak 

stabil dan minat petani untuk menanam komoditas ubi kayu pun cenderung 

berkurang.  Fakta menunjukan bahwa jumlah petani yang ada lebih banyak daripada 

jumlah pedagang pengumpul, ketergantungan atas modal kerja dengan pedagang 

yang bersangkutan dan minimnya informasi yang dimiliki oleh petani terkait 

dengan perkembangan harga mengakibatkan petani cenderung sebagai pihak 

penerima harga (price taker). Ini menunjukan bahwa posisi tawar petani 

(bargaining position) masih lemah. Sehingga berdampak kepada pendapatan para 

petani yang rendah bahkan merugi dan membuat para petani makin terpuruk dalam 

kemiskinan.  

Hasil penelitian Nugraheni (2014) menunjukan bahwa untuk memperkuat 

sektor hulu sampai dengan hilir dapat dilaksanakan melalui peningkatan peran 

dalam rantai nilai dengan cara meningkatkan nilai suatu produk. Petani yang 

awalnya menjadi obyek pembangunan, karena kemampuan mengolah dan 

memasarkan komoditi pertanian mampu menjadi subyek dari pembangunan. Selain 

itu pembangunan pertanian tidak lagi berorientasi semata-mata pada peningkatan 

produksi tetapi kepada peningkatan produktivitas dan nilai tambah. 

Petani diharapkan tidak hanya bekerja di lahan pertaniannya saja tetapi 

diarahkan serta dituntut bagaimana menumbuhkembangkan jiwa dan semangat 

kewirausahaan yang dapat mengolah produk primer menjadi produk jadi atau 
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produk setengah jadi. Hal ini penting karena tujuan pembangunan pertanian adalah 

meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya (Hafsah, 2003). 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dikaji lebih dalam melalui 

penelitian mengenai rantai nilai khususnya rantai nilai komoditas ubi kayu di 

Kecamatan Warungkiara. Melalui pendekatan rantai nilai diharapkan dapat 

menjelaskan kegiatan pelaku yang berperan dalam rantai nilai komoditas ubi kayu, 

serta kepada siapa saja keuntungan didistribusikan. Menganalisis rantai nilai berarti 

seluruh kegiatan yang melibatkan seluruh pelaku dianalisis untuk mengetahui titik 

terlemah dalam kegiatan usahatani (Arjakusuma, 2011). Analisis rantai nilai 

bertujuan untuk mengurangi berbagai hambatan yang terjadi dan titik yang menjadi 

hambatan untuk rantai nilai ubi kayu sehingga setiap pelaku dapat melakukan 

perbaikan rantai nilai ubi kayu di masa mendatang serta diharapkan pendapatan 

petani dapat meningkat dan kemiskinan semakin berkurang.  

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah bagaimana rantai nilai komoditas ubi kayu di 

Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi. 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis rantai nilai komoditas ubi kayu 

di Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi. 

 

1.4.   Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Aspek Guna Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu        

pertanian dan menambah pengetahuan khususnya dalam rantai nilai 

komoditas pertanian seperti ubi kayu. 

2. Menjadi salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait 

dengan konsep rantai nilai komoditas pertanian. 
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1.4.2 Aspek Guna Praktis 

1. Bagi Peneliti, penelitian ini berguna dalam penerapan ilmu di lapangan yang 

telah dipelajari selama perkuliahan. 

2. Bagi Petani, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait 

siapa saja pelaku dalam rantai nilai usahatani ubi kayu sehingga kedepannya 

dapat termotivasi untuk meningkatkan nilai tambah. 

3. Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan 

sektor pertanian tanaman pangan yang diharapkan dapat memperbaiki 

kehidupan petani. 


