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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang
 
 

         Kabupaten Sukabumi  terdiri dari 47 kecamatan, 381 desa dan 5 kelurahan 

dengan luas wilayah 4.162 km
2
 atau 11.21% dari luas Jawa Barat (Sukabumi 

dalam angka 2018).  Kabupaten Sukabumi  merupakan salah satu kabupaten yang 

memiliki sumberdaya alam melimpah khususnya dalam sektor pertanian baik di 

bidang pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hortikultura.  Terbukti 

dengan banyaknya komoditas pertanian yang cukup beragam  serta memiliki 

potensi untuk dikembangkan dan didukung dengan lahan yang luas juga produksi 

yang cukup tinggi. 

         Setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi memiliki potensi yang 

berbeda-beda sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 

yang dimiliki daerah tersebut. Mangga merupakan salah satu komoditas unggul 

secara kompetitif di Kabupatan Sukabumi ( Sukmawani,2015). Potensi produksi 

mangga terbesar di Kabupaten Sukabumi dihasilkan oleh Kecamatan Ciemas. Hal 

ini terlihat dari produksi mangga di tahun 2018 sebesar 27,383 kwintal. Selain itu 

dalam lima tahun terkhir produksi mangga di Kabupaten Sukabumi mengalami 

naik turun dan produksi terbesarnya pada tahun 2015 sekitar 125.579 kwintal. 

Berikut tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1  Total Produksi Mangga dalam Lima Tahun Terakhir 

No Tahun 

 

Produksi mangga (Kwintal) 

1 2018 99,003 

2 2017 99.390 

3 2016 63.185 

4 2015 125.579 

5 2014 123.735 

Sumber : Kabupaten Sukabumi dalam angka. Diolah Oktober 2019 

 

         Komoditas unggulan memiliki potensi yang besar dan memiliki daya saing 

dengan produk sejenis dari daerah lain, serta memberikan kontribusi dalam 
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pengembangan struktur ekonomi dan pemenuhan masyarakat. Berdasarkan itu, hal 

yang terpenting dari suatu komoditas unggulan adalah keunggulannya baik secara 

kompetitif maupun komparatif. Mangga Ciemas memiliki ukuran yang cukup 

besar dan rasanya manis juga segar, sehingga diharapkan mampu menjadi 

komoditas unggulan Kecamatan Ciemas.  

         Mangga Ciemas  belum banyak dikenal dan belum ditangani secara khusus 

dari sisi peningkatan nilai tambah maupun daya saingnya sehingga layak untuk 

dijadikan komoditas unggulan. Hasil penelitian Sukmawani, (2015) 

mengungkapkan bahwa mangga memiliki keunggulan secara kompetitif dengan 

nilai PCR 0,50. Penetapan suatu komoditas menjadi unggulan harus dilihat pula 

dari apakah komoditas tersebut memiliki produktivitas tinggi yang mampu 

memberikan nilai tambah sehingga memiliki dampak yang positif bagi 

kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

        Mangga Ciemas ditetapkan sebagai komoditas unggulan tidak cukup dengan 

melihat data produksi yang tinggi saja. Perlu pula dilihat dari segi lainnya seperti 

luas lahan yang di miliki petani untuk budidaya mangga agar ketersediaan 

komoditas dapat direkayasa. Sehingga tidak hanya tersedia pada saat musim 

mangga. Selain itu produksi perlu ditingkatkan dan produktivitas mangga dapat 

diperoleh data dasarnya menjadi landasan untuk pengembangan komoditas 

ungulan, potensi olahan, pemasaran, dan kontribusi terhadap produksi ditingkat 

Kabupaten serta potensi keunggulannya berdasarkan nilai tambah. Dengan 

demikian  perlu dikaji lebih dalam apakah mangga yang ada di Kecamatan 

Ciemas ini bisa dijadikan komoditas unggulan. Hal ini yang menjadi alasan 

peneliti untuk mengkaji potensi mangga sebagai komoditas unggulan, berdasarkan 

potensi yang dimilikinya. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

pada penelitian ini adalah bagaimana potensi mangga di Kecamatan Ciemas 

berdasarkan luas lahan, produksi, produktivitas, pengolahan, pemasaran,kontribusi 

produksi mangga Kecamatan Ciemas ditingkat Kabupaten 
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dan keunggulan (nilai tambah)  

1.3  Tujuan Penelitian 

             Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini 

Adalah : 

1. Untuk mengetahui luas lahan mangga di Kecamatan Ciemas 

2. untuk mengetahui  jumlah produksi mangga di Kecamatan Ciemas 

3. untuk mengetahui produktivitas mangga di Kecamatan Ciemas 

4. untuk mengetahui pengolahan mangga di Kecamatan Ciemas 

5. untuk mengetahui sistem Pemasaran mangga di Kecamatan Ciemas 

6. untuk mengetahui Kontribusi produksi mangga Kecamatan Ciemas  

ditingkat Kabupaten  

7. untuk mengetahui keunggulan (nilai tambah)  mangga di Kecamatan 

Ciemas 

 

1.4   Kegunaan Penelitian 

            Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek kegunaan yaitu: 

aspek guna teoritis dan aspek guna praktis. 

 

1.4.1  Aspek Guna Teoritis 

          Penelitian ini lebih fokus pada potensi mangga sebagai komoditas unggulan 

di Kecamatan Ciemas. Berdasarkan aspek kegunaan teoritisnya sangat berguna 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian khususnya yang 

terkait dengan pengembangan potensi komoditas unggulan.  

 

1.4.2  Aspek Guna Praktis  

a. Bagi petani, menjadi bahan motivasi dalam meningkatkan produktivitas 

mangga menjadi komoditas potensi unggulan. 

b. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam penentuan dan  

pengembangan komoditas potensi  unggulan 

 


