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1.1. Latar Belakang
Setiap daerah memiliki potensi wilayah yang berbeda-beda seperti letak
geografis, kesuburan tanah, dan lain sebagainya sehingga tidak semua komoditas
yang terdapat di suatu daerah dapat dikembangkan dengan baik. Kabupaten
Sukabumi memiliki luas wilayah sebesar 4.145,70 km2 yang terbagi dalam 47
Kecamatan dengan 381 Desa dan 5 Kelurahan, dengan jumlah jiwa sebanyak
2.536.611 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2017). Dengan luasan
lahan tersebut Kabupaten Sukabumi sangat berpotensi untuk memiliki komoditas
potensi spesifik lokal unggulan yang dapat dijadikan ikon untuk Kabupaten
Sukabumi. Komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten
Sukabumi diantaranya adalah beras hitam.
Beras hitam memiliki kandungan yang paling baik dibandingkan dengan
beras putih dan beras merah. Beras hitam menjadi salahsatu sumber antioksidan
yang tinggi dan berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh
dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, mencegah kanker, mencegah
penuaan dini (Hartati et al 2018). Selain itu Hartati et al (2018) mengatakan bahwa
beras hitam juga berfungsi sebagai imunomodulator yang dapat meningkatkan
mekanisme tubuh, kandungan serat yang terdapat didalam beras hitam jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan kandungan serat didalam beras putih dan beras merah
yakni sebesar 20,1 gram sehingga beras hitam sangat baik untuk kesehatan terutama
untuk penderita diabetes. Perbandingan komposisi gizi beras hitam dibandingkan
dengan beras lainnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Komposisi Gizi Pada Beras Hitam, Beras Putih dan
Beras Merah
Energi

Protein

Karbohidrat

Lemak

Serat

(kkal)

(gram)

(gram)

(gram)

(gram)

Beras Hitam

351

8

1,3

76,9

20,1

2

Beras Putih

357

8,4

1,7

77,1

0,2

3

Beras Merah

352

7,3

0,9

76,2

0,8

No

Nama Bahan

1

Sumber : Persatuan Ahli Gizi Indonesia 2009
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Berdasarkan berbagai manfaat yang terkandung, beras hitam sangat cocok
dijadikan sebagai makanan pokok bagi masyarakat. Selain itu, beras hitam juga
dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan yang dapat dikembangkan
sehingga akan meningkatkan nilai jual dan memberikan penghasilan tambahan bagi
para petani. Dengan demikian beras hitam memungkinkan jika dijadikan komoditas
potensi unggulan di Kabupaten Sukabumi terutama di wilayah Selatan. Namun
demikian suatu komoditas dapat dikatakan memiliki potensi unggulan bukan hanya
dilihat berdasarkan nilai ekonomis untuk potensinya saja.
Keberadaan beras hitam di Kabupaten Sukabumi perlu diidentifikasi agar
potensinya terekam dengan baik. Hal ini diperlukan mengingat keberadaan beras
hitam dapat menjadi substitusi bagi konsumen yang memiliki penyakit diabetes
sehingga ketersediaannya dapat berkelanjutan. Pemetaan produk beras hitam sangat
diperlukan terutama terkait dengan data luas lahan yang digunakan pada
penanaman beras hitam, produksi pertahun dan produktivitas beras hitam, berbagai
macam olahan beras hitam dan pemasaran. Potensi beras hitam yang diteliti yaitu
di tingkat petani dengan demikian jumlah petani yang memiliki usahatani beras
hitam dapat teridentifikasi sehingga ketersediaan beras hitam sebagai komoditas
unggulan tetap tersedia.

1.2.Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimanadata luas lahan beras hitam, produksi, produktivitas,
produk olahan dan pemasaran di Kabupaten Sukabumi.

1.3.Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :
1. Untuk mengidentifikasi luas lahan produksi beras hitam di Kabupaten
Sukabumi
2. Untuk mengidentifikasi jumlah produksi beras hitam di Kabupaten
sukabumi
3. Untuk mengidentifikasi produktivitas beras hitam di Kabupaten Sukabumi
4. Untuk mengidentifikasi olahan beras hitam di Kabupaten Sukabumi
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5. Untuk mengidentifikasi pemasaran beras hitam di Kabupaten Sukabumi

1.4. Kegunaan penelitian
1.4.1. Aspek Guna Teoritis
Penelitian ini berfokus pada potensi wilayah beras hitam di Kabupaten
Sukabumi.

Sehingga berdasarkan aspek guna teoritis sangat berguna dalam

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian khususnya dalam
pembangunan pertanian dimana pengembangan komoditas potensi lokal apabila
dikembangkan dengan baik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi daerahnya.
Potensi lokal dalam penelitian ini difokuskan pada beras hitam.

1.4.2. Aspek Guna Praktis
1. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian bagi komoditas yang dapat berpotensi
untuk dijadikan komoditas unggulan
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, di harapkan dengan adanya
penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menjadikan beras
hitam sebagai komoditaspotensi unggulan serta agar pemerintah lebih
memperhatikan pelaku utama dan pelaku usaha di komoditas beras hitam
yang ada di Kabupaten Sukabumi.

