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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia saat ini sudah mengenal istilah ‘back to nature’ yaitu 

kembali ke alam. Istilah tersebut juga berdampak kepada meningkatnya masyarakat 

yang peduli dengan kesehatan yaitu dengan cara mengkonsumsi obat herbal yang 

diantaranya terbuat dari tanaman rimpang. Salah satu tanaman rimpang yang sudah 

dikenal luas oleh sebagian masayarakat adalah tanaman jahe. Jahe merupakan 

kelompok dari tanaman rimpang yang mengandung berbagai macam khasiat, antara 

lain digunakan sebagai bahan obat, penyedap masakan dan juga dapat dijadikan 

sebagai olahan makanan. Disamping itu tanaman jahe juga mudah untuk 

dibudidayakan dengan berbagai cara seperti ditanam di kebun dan ditanam di 

pekarangan rumah baik itu ditanam langsung di tanah ataupun menggunakan 

polibag. 

Sukabumi merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi dalam  

sektor pertanian khususnya pada tanaman rimpang yaitu jahe. Hal ini dikarenakan 

bahwa Sukabumi menjadi lokasi yang strategis dalam mendukung perkembangan 

khususnya dibidang pertanian yaitu dari segi iklim, kondisi lahan dan 

kenekaragaman hayati. Produksi tanaman jahe di Sukabumi pada tahun 2016 lebih 

banyak dibandingkan dengan produksi tanaman rimpang yang lainnya seperti, laos, 

kencur, kunyit, temulawak, temuireng, kejibeling, dringo dan kapulaga.  

Tabel 1. Jumlah Produksi Tanaman Rimpang tahun 2016 di Sukabumi 

No Jenis tanaman Produksi(kg) 

1 Jahe 7.324.493 

2 Laos 3.141.844 

3 Kencur 288.366 

4 Kunyit 512.867 

5 Temulawak 399.900 

6 Kejibeling - 

7 Dringo - 

8 Kapulaga 422.994 

9 Temuireng  - 

Sumber: BPS Jawa Barat 2017 (diolah) 
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Pada Tabel 1 produksi tanaman jahe di Sukabumi sudah banyak yaitu 

7.324.493 kg, hanya saja masih belum bisa untuk menambah nilai tambah 

khususnya untuk petani itu sendiri. Salah satu untuk meningkatkan nilai tambah 

adalah dengan melakukan kegiatan agroindustri. Agroindustri merupakan 

perusahaan yang memproses bahan nabati/yang berasal dari tanaman atau 

hewani/yang dihasilkan oleh hewan (Austin, 1987) dalam (Prianto, 2011). Kegiatan 

agroindustri menjadi pusat rantai pertanian yang berperan penting dalam 

meningkatkan nilai tambah (Austin, 1992). Dalam kegiatan agroindustri perlu 

adanya upaya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah tanaman jahe 

tersebut. adanya perubahan pada komoditi pertanian menjadi suatu produk akan 

menciptakan nilai tambah (Dewi, 2013).                                                                                                                                                     

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan proses 

agroindustri ialah pengolahan pasca panen pada komoditas jahe.  Hal tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan harga jual, masa simpan serta dapat menjangkau 

pasar lebih luas. Salah satu proses pengolahan pasca panen tanaman jahe yang 

dilakukan masyarakat khususnya di Kota Sukabumi adalah pengolahan produk 

jahe. Menurut Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Sukabumi (2017) terdapat 

beberapa tempat UMKM yang melakukan pengolahan jahe.  Daftar nama UMKM 

tersebut dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Daftar Nama UMKM Pengolahan Jahe Kota Sukabumi 

No Nama UMKM Jenis Usaha Alamat 

1 Sariwangi Permen jahe  Babakan Jampang 

2 Special  Permen jahe  Babakan Jampang  

3 Berdikari  Permen jahe Jl. Selabatu  

4 Nana hasanah  Permen jahe  Babakan Jampang  

5 Animo Kue bangket Jl.R.A Kokasih 

6 Intansari Permen jahe Babakan Jampang  

7 RSID Super bandrek Minuman jahe Jl.Adireja 

8 Andi Suryanto Minuman jahe Jl.Kopeng 

9 Kean  Permen jahe  Babakan Jampang  

Sumber: Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Sukabumi 2017 (diolah) 

Berdasarkan data di atas terdapat sembilan UMKM yang melakukan 

pengolahan jahe. Bila dilihat dari perbandingan antara banyaknya UMKM yang 

melakukan pengolahan produk jahe, UMKM yang melakukan pengolahan permen 

jahe lebih banyak dibanding pengolah produk jahe lainnya yaitu sebanyak 6 
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UMKM. Hal tersebut menjadi perhatian peneliti untuk mengidentifikasi nilai 

tambah dari pengolahan permen jahe tersebut.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.2. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang diangkat adalah berapa nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan 

jahe menjadi permen jahe pada UMKM di Kota Sukabumi. 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menghitung serta menganalisis berapa jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari 

pengolahan jahe menjadi permen jahe pada UMKM di Kota Sukabumi. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai 

berikut: 

1.4.1.  Aspek Guna Teoritis  

Aspek guna teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pengembangan penelitian dan memperbanyak wawasan keilmuan 

dalam konsep analisis nilai tambah dalam proses pengolahan komoditas 

pertanian khususnya tanaman obat. 

2. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian lainnya yang terkait 

dengan analisis nilai tambah produksi komoditas pertanian. 

1.4.2. Aspek Guna Praktis 

Aspek guna praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

sebagai sarana memperluas wawasan tentang analisis nilai tambah dalam proses 

pengolahan jahe di Kota Sukabumi.  
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2. Bagi pengusaha permen jahe, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

pengembangan usaha kedepannya khususnya dalam mengembangkan usaha 

permen jahe. 

3. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan 

pembangunan pertanian dalam rangka menganalisis nilai tambah dalam proses 

pengolahan jahe untuk mencapai kesejahteraan UMKM. 

4. Bagi pihak lain, berguna bagi pihak lain yang ingin menambah pengetahuan dan 

juga bisa menjadi bahan perbandingan untuk masalah-masalah yang sama 

mengenai analisis nilai tambah dari produksi suatu komoditas, khususnya 

komoditas pertanian. 

 

 


