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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan pertanian dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis 

baik domestik  maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk 

pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Komoditas pertanian yang 

berdaya saing biasanya memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.  Menurut 

Tangkilisan (2003) bahwa keunggulan kompetitif adalah merujuk pada kemampuan 

sebuah organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada 

posisi yang menguntungkan berkaitan dengan perusahaan lainnya. Sedangkan 

keunggulan kompetitif muncul bila pelanggan merasa bahwa mereka menerima 

nilai lebih dari transaksi yang dilakukan dengan sebuah organisasi pesaingnya. 

Kemudian di dalam kamus bahasa Indonesia oleh Badudu-Zain (1994), dinyatakan 

bahwa keunggulan kompetitif bersifat kompetisi dan bersifat persaingan 

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengetahui keunggulan suatu 

komoditas. Menurut Reny (2015) keunggulan suatu komoditas pertanian dapat 

dilihat berdasarkan  aspek penawaran dan permintaan. Penelitian ini diambil untuk 

mengetahui keunggulan komoditas pertanian berdasarkan aspek penawaran yaitu 

dengan analisis basis menggunakan metode LQ.  Penilaian metode LQ dengan 

pertimbangan bahan analisis ini penerapannya sederhana, hal ini sesuai dengan 

pendapat Hendayana (2003) bahwa metode LQ memiliki kelebihan untuk 

mengidentifikasi komoditas unggulan dengan penerapannya yang sederhana dan 

mudah diaplikasikan.  

 Menurut  Hendayana (2003), metode LQ ini merupakan model ekonomi 

basis yang umum digunakan sebagai langkah awal untuk memahami kegiatan yang 

menjadi pemicu adanya pertumbuhan. Hal inilah yang mendasari digunakannya 

metode LQ untuk mengetahui keunggulan komoditas jahe pada penelitian ini. 

Adapun yang melatarbelakangi dipilihnya jahe pada penelitian ini adalah karena 

jahe merupakan salah satu tanaman yang multifungsi yaitu selain sebagai bahan 

rempah juga digunakan sebagai bahan baku obat. Tanaman ini merupakan empat 
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besar tanaman obat yang banyak digunakan untuk jamu gendong, industri kecil obat 

tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri makanan dan minuman, 

bumbu, dan komoditas ekspor ( Pribadi,2009).Kabupaten Sukabumi sendiri 

merupakan wilayah dengan luas 4.162 km2 dan luas tanam komoditas jahe 683,523 

m2 serta luas tanaman menghasilkan jahe 950,723 m2, adapun jumlah produksinya 

sekitar 338.600 kg pada tahun 2018. Produksi jahe di Kabupaten Sukabumi dapat 

dilihat melalui Tabel 1 dibawah ini : 

Tabel 1. Produksi Jahe Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 

2018  

No Kecamatan Jahe (kg) 

1 Ciemas 170.000 

2 Ciracap 15.000 

3 Waluran 2.650 

4 Surade 50.000 

5 Jampangkulon 18.500 

6 Cimanggu 4.200 

7 Kalibunder 32.000 

8 Pabuaran 40.000 

9 Simpenan 6.250 

Sumber : BPS, statistik pertanian hortikultura SPH-SBS / BPS-statistik 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat pada tahun 2018 produksi jahe di kabupaten 

sukabumi menembus angka 338 ton lebih, dimana hasil tersebut diperoleh dari 

sembilan kecamatan di Kabupaten Sukabumi yaitu Ciemas, Ciracap, Waluran, 

Surade, Jampangkulon, Cimanggu, Kalibunder, Pabuaran, dan Simpenan. Dimana 

produksi terbanyak dihasilkan oleh kecamatan ciemas dengan jumlah produksi 170 

ton. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini difokuskan pada 

analisis LQ untuk mengetahui apa komoditas tersebut masih unggul atau tidak 

secara basis di Kabupaten Sukabumi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimana analisis LQ pada komoditas jahe di kabupaten sukabumi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah  untuk mengetahui hasil analisis LQ pada komoditas jahe di 

Kabupaten Sukabumi. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dengan ini diharapkan penelitian ini 

mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Aspek Guna Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu acuan untuk memudahkan menganalisis 

berbagai komoditas dengan menggunakan metode LQ. 

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

daya saing keunggulan komoditas pertanian.  

1.4.2  Aspek Praktis 

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

sebagai sarana memeperluas wawasan terhadap keunggulan suatu komoditas. 

2. Bagi para pelaku usaha agar lebih memudahkan untuk menganalisis dan 

mengetahui suatu keunggulan jika tidak memiliki suatu data yang cukup metode 

LQ ini dapat menjadi suatu pilihan dan menjadi sebuah acuan untuk mengambil 

suatu keputusan. 

3. Bagi mahasiswa semoga penelitian ini dapat menambah ilmu, wawasan, dan 

menjadi sebuah acuan untuk penelitian selanjutnya.  

 

  


