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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa yang 

memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Kabupaten Sukabumi 

memiliki 47 kecamatan dengan potensi pertanian yang baik dan beragam. Salah 

satu potensi pertanian yang ditemukan adalah tanaman biofarmaka. Tanaman 

biofarmaka adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 

bahan baku obat dan rempah-rempah.   Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(2019),  tanaman biofarmaka dapat dikelompokkan sebagai rimpang mencakup 15 

(lima belas) jenis tanaman, seperti dlingo/dringo, jahe, kapulaga, keji beling, 

kencur, kunyit, laos/lengkuas, lempuyang, lidah buaya, mahkota dewa, 

mengkudu/pace, sambiloto, temuireng, temukunci dan temulawak. 

Kencur merupakan tanaman biofarmaka yang termasuk ke salah satu tanaman 

biofarmaka yang populer. Kencur juga merupakan jenis tanaman rempah-rempah 

dan banyak dibudayakan untuk kebutuhan manusia sesuai kebutuhannya. Kencur 

dapat ditemukan di semua pasar baik itu pasar tradisional ataupun modern. Hal ini 

terjadi karena adanya pemasaran pada kencur yang dipengaruhi oleh permintaan 

dan penawaran kencur. Dari adanya permintaan (konsumen) dan penawaran 

(produsen) pada pasar dapat diketahui perubahan yang terjadi baik penurunan atau 

peningkatan  pemasaran kencur  dari tahun ke tahum. Permintaan tersebut juga 

berhubungan dengan penawaran kencur yang tersedia di Kabupaten Sukabumi. 

Sehingga  kebutuhan kencur ini dipengaruhi oleh produksi tanaman tersebut. 

Berikut merupakan gambar grafik produksi kencur dari tahun ke tahun di 

Kabupaten Sukabumi : 
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Gambar. 1. Grafik Jumlah Produksi Kencur (kg) Pertahun di Kabupaten Sukabumi  

(2020) 

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa jumlah produksi kencur di Kabupaten 

Sukabumi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami jumlah produksi 

yang fluktuatif  dan melonjak naik pada tahun 2018. Hal ini dapat diartikan bahwa 

peningkatan produksi dipicu karena adanya permintaan yang meningkat. Potensi 

produksi kencur di Kabupaten Sukabumi tersebar di 17 kecamatan. 

Tabel.1. Kecamatan Produksi Kencur (kg) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 

No. Kecamatan Jumlah (Kg) 
1. Ciemas 38.050 

2. Ciracap 8.000 

3. Waluran 276.000 

4. Surade 20.000 

5. Cimanggu 3.250 

6. Kalibunder 36.000 

7. Cidolog 3.000 

8. Pabuaran 20.500 

9. Kebonpedes 2.000 

10. Cireunghas 4.000 

11. Sukalarang 1.600 

12. Gunungguruh 1.676 

13. Cidahu 450 

14. Parakan Salak 1.680 

15. Bojong Genteng 3.273 

16. Cisolok 60 

17. Kabandungan 5.250 

Sumber : Data sekunder diolah (2020) BPS Kabupaten Sukabumi, 2019.  

 

Dari Tabel 1, terlihat gambar produksi kencur 3 kecamatan dengan produksi 

terbesar berada di Kecamatan Ciemas, Kecamaan Waluran dan Kecamatan 

Kalibunder. Adapun secara umum, harga kencur di pasar berkisar antara  
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Rp.60.000/kg sampai Rp. 80.000/kg (Pojok.jabarsatu.id, 2019). Berdasarkan 

informasi awal produksi kencur mengalami peningkatan. Peningkatan ini tentu saja 

harus diimbangi dengan peningkatan pemasaran pula. Dari adanya pasar dapat 

meningkatkan peluang pasar pada tanaman kencur di Kabupaten Sukabumi agar 

memiliki potensi yang baik untuk ditingkatkan.  Untuk mengetahui peluang pasar 

tersebut, perlu dilakukan identifikasi potensi pasar kencur sehingga dapat 

menjadikan dasar perkembangan dalam meningkatkan produksinya. Berdasarkan 

hal tersebut penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan informasi potensi pasar 

komoditas kencur.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka rumusan 

masalah yang akan diambil adalah bagaimana potensi pasar komoditas kencur di 

Kabupaten Sukabumi.   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi pasar 

komoditas kencur di Kabupaten Sukabumi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Aspek guna teoritis : 

a. Sebagai referensi pada penelitian berikutnya yang berhubungan dengan 

potensi pasar komoditas kencur dengan bahan kajian lebih lanjut lagi. 

b. Penelitian ini berguna dalam ilmu pembangunan pertanian khususnya terkait 

pengembangan komoditas biofarmaka (kencur).  

c. Penelitian ini berguna untuk mengetahui perkembangan potensi pasar yang 

berhubungan dengan permintaan dan penawaran kencur.  
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2. Aspek Guna Praktis : 

a. Bagi peneliti, dapat mengetahui dan mengidentifikasi potensi pasar 

komoditas kencur di Kabupaten Sukabumi secara langsung dengan turun ke 

lapang. 

b. Bagi pemerintah, dapat mengambil kebijakan yang berhubungan dengan 

pemasaran komoditas kencur di pasar supaya terciptanya kesinambungan 

antara produksi dan pemasaran. 

c. Bagi petani dan pelaku usaha, dapat mengetahui potensi pasar di Kabupaten 

Sukabumi berupa informasi pasar khususnya petani  dan pelaku usaha 

komoditas kencur . Sehingga dapat dijadikan tolok ukur dalam berproduksi 

dan memasarkan hasil produksinya.  

 
 


