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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten yang mayoritas penduduknya 

berusaha tani (Survei Angkatan Kerja Agustus, 2019). Banyak ragam komoditas 

yang dikembangkan di sektor pertanian di Kabupaten Sukabumi. Komoditas-

komoditas tersebut diantaranya adalah tanaman pangan, perkebunan dan 

hortikultura. Tanaman hortikultura terdapat juga kelompok tanaman biofarmaka. 

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 (Statistik Hortikultura, 2019).  

Tanaman obat bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam berbagai bentuk, 

seperti dapat dikonsumsi langsung oleh rumah tangga sebagai bumbu dapur, serta 

sebagai bahan baku makanan dan minuman, obat tradisional dan kosmetik. Selain 

itu, tanaman obat juga diekspor ke pasar dunia. Dengan demikian, permintaan 

tanaman obat bisa berasal dari pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Selain petani, 

tanaman biofarmaka banyak yang bisa ditanam di pekarangan rumah. Sehingga 

banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal. Kencur adalah salah satu tanaman 

rimpang yang masuk dalam kelompok biofarmaka karena selain dapat 

dimanfaatkan sebagai bumbu dapur juga dapat digunakan sebagai bahan baku obat-

obatan.  

Di Kabupaten Sukabumi banyak ditemukan tanaman kencur. Dari 47 

Kecamatan di Kabupaten Sukabumi terdapat 17 Kecamatan yang menjadi penghasil 

tanaman kencur, diantara 17 kecamatan tersebut 10 diantaranya memiliki luas 

tanam dan produksi kencur tertinggi. Data tersebut disajikan sebagai berikut:   

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Kencur di Kabupaten Sukabumi (m2), 2018. 

No Kecamatan  Luas Panen Produksi  

1 Bojong Genteng 2.150 3.273 

2 Cidolog 4.000 3.000 

3 Ciemas 28.700 38.050 
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No Kecamatan  Luas Panen Produksi  

4 Cimanggu 2.750 3.250 

5 Ciracap 10.000 8.000 

6 Cireunghas 2.000 4.000 

7 Kabandungan 3.000 5.250 

8 Kalibunder  38.000 36.000 

9 Surade  5.000 20.000 

10 Waluran  152.900 276.000 

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

 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kecamatan dengan produksi kencur 

terbesar adalah Kecamatan Ciemas, Kecamatan Kalibunder dan Kecamatan 

Waluran. Namun demikian apabila dilihat dari luas panen dan produksinya masih 

harus ditingkatkan lagi. Menurut pendapat petani berdasarkan hasil survei, 

meskipun kebutuhan kencur untuk bumbu dapur maupun untuk obat-obatan tidak 

fluktuatif bahkan harganyapun cenderung stabil, tetapi perlu adanya kajian untuk 

merumuskan strategi peningkatan nilai tambah komoditas kencur.  

Hasil penelitian Mustika (2010) menunjukan bahwa kencur memiliki potensi 

baik sebagai bahan baku tanaman obat. Penelitian ini juga didukung oleh 

Handayani (2015) yang mengemukakan bahwa, kencur memiliki manfaat baik 

sebagai tanaman obat, diantaranya untuk penambah stamina, menghilangkan 

kembung serta pencegah osteoporosis dan penurun kolestrol. Sementara itu di 

Kabupaten Sukabumi aspek produksi dan luas tanam sudah cukup mumpuni namun 

belum ada upaya secara khusus yang dapat meningkatkan nilai tambah kencur. 

Dengan potensi baik tersebut dengan didukung oleh ketersediannya di Kabupaten 

Sukabumi maka sudah seharusnya mulai dikaji bagaimana strategi pengembangan 

khususnya peningkatan nilai tambah kencur.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana strategi untuk 

meningkatkan nilai tambah kencur di Kabupaten Sukabumi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah merumuskan strategi 

peningkatan nilai tambah kencur di Kabupaten Sukabumi. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Aspek Guna Teoritis 

Penelitian ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bahan 

kajian bagi penelitian berikutnya. Sehingga hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi seluruh masyarakat khususnya bagi mereka yang sedang melakukan kegiatan 

berusahatani di komoditas ini maupun bagi mereka yang akan memulainya. 

1.4.2 Aspek guna praktis 

 Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti mengenai kajian teori dan 

bagaimana prakteknya dilapangan. 

 Bagi petani dan pelaku usaha 

Dapat dijadikan pedoman bagi petani dan pelaku usaha dalam upaya 

meningkatkan nilai tambah komoditas usahataninya (khususnya pada kencur) 

sebagai tanaman yang memiliki potensi cukup baik di Kabupaten Sukabumi 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha. 

 Bagi pemerintah 

Menjadi acuan  dan pertimbangan dalam menyusun strategi untuk penciptaan 

nilai tambah pada kencur agar pemerintah dapat membantu atau memberikan 

sumbangsih bagi petani dan pelaku usaha khususnya di bidang pertanian 

komoditas biofarmaka kencur. 

 


