
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar belakang 

Perkembangan sektor pertanian memegang peranan yang sangat besar dalam 

upaya menyukseskan pembangunan sektor ekonomi dan pedesaan. Hal ini terlihat 

semakin luasnya serta terarah usaha peningkatan produksi pangan khususnya dan 

produksi pertanian pada umumnya. Pembangunan pertanian pada saat ini diarahkan 

pada 3 kegiatan yaitu; Pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah serta 

daya saing dan peningkatan kesejahteraaan masyarakat (Kementerian pertanian 

Republik Indonesia, 2018). 

Pola agribisnis dan agroindustri yang diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan Petani, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan eksport, 

memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta 

mendorong ekonomi pedesaan. Penerapan teknologi dengan terus menerus serta 

penyuluhan kepada petani jahe gajah . 

Tantangan pembangunan pertanian adalah adanya kenyataan bahwa pertanian 

di dominasi oleh usaha kecil yang dilaksanakan sebagian besar petani dengan tingkat 

pendidikan yang rendah,berlahan sempit, bermodal rendah dengan produktivitas yang 

rendah pula. Hal ini disebabkan karena petani belum mampu menerapkan teknologi 

yang tepat,yang berakibat rendahnya efisiensi dan mutu produk (Programa BPP 

Kecamatan Jampangtengah, 2019). 

Kecamatan Jampangtengah memiliki sumberdaya alam yang cukup besar, 

potensi tersebut seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku usaha di bidang 

pertanian yang mayoritas penghasilan masyarakat nya dari sektor pertanian 

(Programa BPP Kecamatan Jampangtengah, 2019). 

Potensi pertanian di Kecamatan Jampangtengah cukup beragam, diantaranya 

tanaman pangan dan hortikultura. Salah satu komoditas yang di kembangkan di 
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Kecamatan Jampangtengah tepatnya di kelompoktani Ridomanah XIIB desa Cijulang 

saat ini adalah komoditas jahe gajah. Pelaku usahatani jahe gajah mengalami 

perkembangan tahun ketahun nya, ini di gambarkan dengan bertambahnya pelaku 

usahatani/Petani jahe gajah di kelompoktani Ridomanah XIIB Desa Cijulang 

Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi. 

Komoditas jahe gajah memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi salah 

satu prospek yang menjanjikan di bidang biofarmaka khususnya. Kebutuhan akan 

pasar komoditas jahe gajah sekarang ini dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri 

juga mebutuhkan. Bumbu masakan dan bahan baku obat menjadi hilir dari komoditas 

jahe gajah. 

Tataniaga usahatani Jahe gajah di kelompoktani Ridomanah XIIB Desa 

Cijulang Kecamatan Jampangtengah masih mengalami beberapa kendala secara 

teknis diantaranya; masih kurangnya ketersediaan bibit yang berkualitas dan  

fluktuasi harga jual yang tidak pasti yang tentunya akan berdampak pada 

ketidakpastian pendapatan petani dari Usahatani jahe gajah tersebut. 

Petani jahe dihadapkan pada beberapa risiko, yaitu risiko produksi jahe yang 

ditunjukan dengan fluktuasi produksi pada setiap panennya yang akan berdampak 

pada ketidakpastian pendapatan petani dari usahatani tersebut. Produksi yang 

berfluktuasi mengakibatkan harga jahe juga tidak stabil pada setiap bulan nya. Harga 

jual yang diterima petani seringkali tidak sesuai dengan biaya produksi sehingga pada 

akhirnya tingkat pendapatan petani rendah. 

Penelitian ini di lakukan di kelompoktani Ridomanah XIIB Desa Cijulang 

Kecamatan Jampangtengah karena potensi yang dimiliki wilayah kelompoktani 

tersebut sangat memadai, selain luas daratan yang sangat mendukung juga anggota 

kelompoktani Ridomanah XIIB Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah ini sudah 

terbiasa bercocok tanam jahe gajah pada umumnya. 

Pentingnya analisis usahatani jahe gajah di kelompoktani Ridomanah XIIB 

Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah dikarenakan selama ini para pelaku 

usahatani jahe gajah di kelompoktani Ridomanah XIIB khususnya belum 

memperhatikan pencatatan usahatani, padahal catatan usahatani sangat penting. 
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Catatan angka angka dapat dibuat untuk menghitung semua pengeluaran, termasuk 

biaya tenaga kerja sendiri, serta menghitung pendapatan usahatani yang di dapatkan 

dalam satu kali periode tanam atau per musim. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana 

analisis usahatani jahe gajah dikelompoktani Ridomanah XIIB Desa Cijulang 

Kecamatan Jampangtengah. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di ajukan,maka tujuan penelitian ini 

adalah ; Untuk Menganalisis usahatani jahe gajah dikelompoktani Ridomanah XIIB 

Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah 

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Aspek teoritis 

- Membandingkan teori-teori ilmu usahatani yang telah di pelajari dan di proleh 

di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam sebuah pembuatan karya 

ilmiah. 

- Pengembangan ilmu khususnya dalam kajian tentang analisis usahatani jahe 

gajah di Kecamatan Jampangtengah. 

- Sebagai bahan informasi atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 
 

1.4.2. Aspek Guna Praktis 

- Sebagai suatu bahan informasi mengenai Analisis Usahatani jahe gajah di 

kelompoktani Ridomanah XIIB Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah 

- Sebagai acuan bagi pemerintah untuk prioritas program pengembangan jahe 

gajah di kelompoktani Ridomanah XIIB Desa Cijulang Kecamatan 

Jampangtengah khusus nya. 


