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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang subur dengan sektor pertanian yang 

cocok untuk diterapkan dalam sistem pembangunan nasional. Sektor pertanian 

terdiri dari beberapa subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor 

tanaman perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor 

perikanan. Subsektor tanaman pangan yang terdiri dari komoditas padi, jagung, 

ubi-ubian, gandum, sorgum dan kedelai memiliki peranan yang sangat penting 

dalam berbagai hal seperti ketahanan nasional, mewujudkan ketahanan pangan, 

pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan 

juga bisa saja untuk penerimaan devisa bagi negara, serta menjadi penarik bagi 

pertumbuhan industri hulu dan mendorong pertumbuhan industri hilir yang akan 

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Pusat Data dan 

Sistem Informasi Pertanian, 2016). Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan 

manusia agar hidup sehat, aktif serta produktif secara berkelanjutan. Pangan juga 

harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, serta 

merata dan terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.  

Singkong atau ubi kayu (Manihot utilissima) merupakan salah satu 

komoditas umbi-umbian dari subsektor tanaman pangan yang memiliki umur 

panjang, yang umumnya tumbuh di daerah tropika termasuk Indonesia dengan 

kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang tinggi, namun sensitif terhadap 

suhu yang rendah. Waktu panen yang dibutuhkan oleh singkong tergantung 

varietas dan pasarnya. Ubi kayu dapat dipanen sejak umur tujuh bulan sampai 

dengan lebih dari setahun. Semakin lama umur panen ubi kayu, semakin tinggi 

pula produksi dan kadar serat singkong tersebut (Sukmawani, 2005). 

Sebagai salah satu tanaman pangan yang penting dalam dunia pertanian, 

ubi kayu merupakan sumber karbohidrat dan sumber protein nabati yang 

dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kontribusinya yang besar dengan berbagai 
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kegunaannya membuat prospek ubi kayu cukup bagus untuk dikembangkan. 

Produksi dan luas lahan ubi kayu yang diusahakan di Indonesia berfluktuatif dari 

tahun ke tahun. Kabupaten Sukabumi, sebagai salah satu kabupaten sentra ubi 

kayu di provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan 

usahatani ubi kayu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya petani dihampir seluruh 

kecamatan yang menanam dan mengusahakan komoditas tersebut, yang bisa 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Luas Tanam, Luas Panen, Hasil per Hektar dan Produksi Ubi Kayu di 

Lima Kecamatan Tertinggi 2016. 

No 
Kecamatan 

Subdistricts 

Luas Tanam 

(Ha) 

Luas Panen 

(Ha) 

Hasil per Hektar 

(Ku/Ha) 

Produksi 

(Ton) 

1 Warung Kiara 1.151 1.525 192,78 29.399 

2 Gunung Guruh 515 479 224,54 10.755 

3 Jampangtengah 460 875 201,45 17.627 

4 Lengkong 300 472 224,60 10.263 

5 Geger Bitung 301 113 210,78 2.382 

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2016 (diolah) 

 Tabel di atas menunjukan beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi 

dengan luas tanam, luas panen, hasil per hektar dan produksi ubi kayu terbesar  

diantara kecamatan yang lainnya. Dari tabel di atas pula bisa dilihat bahwa dari 

segi produktivitas, Kecamatan Lengkong mempunyai produktifitas tertinggi dari 

kecamatan lainnya sebesar 224,60 kuintal/hektar, meskipun memiliki luas tanam 

dan luas panen yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tanaman ubi 

kayu di Kecamatan Lengkong cukup baik. Hal ini pula yang mendasari Lengkong 

dijadikan tempat studi kasus untuk menilai daya saing ubi kayu.  

 Menurut Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

Kecamatan Lengkong (2015), ubi kayu merupakan salah satu komoditas utama 

subsektor tanaman pangan selain padi, kacang tanah, jagung dan jahe. Hal ini bisa 

dimengerti melihat dari produktivitas yang tinggi serta kualitas yang baik 

mengakibatkan banyak petani mengusahakan komoditas tersebut. Akan tetapi, 

produktivitas yang tinggi dan kualitas yang baik tidak serta merta membuat 

usahatani menguntungkan, karena pada keadaan tertentu harga ubi kayu menjadi 
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sangat murah. Pada pengamatan awal yang dilakukan oleh penyusun dengan 

mewawancarai beberapa petani dan tengkulak, tahun 2017 merupakan tahun 

dengan harga komoditas ubi kayu termurah dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Harga ubi kayu ditingkat petani jatuh hingga Rp 400 per kg, bahkan 

bisa lebih murah. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa daya saing ubi kayu di 

Kecamatan Lengkong rendah atau tidak memiliki keunggulan. Namun, tentunya 

hal tersebut harus diteliti secara ilmiah.  

 Menurut Sukmawani (2015), dalam bukunya yang berjudul “Metode 

Penentuan Komoditas Unggulan”, komoditas ubi kayu di Kabupaten Sukabumi 

memiliki keunggulan komparatif sebesar 1,22 dengan menggunakan analisis LQ 

(Location Quotient). Artinya, produksi ubi kayu Kabupaten Sukabumi tidak hanya 

dapat memenuhi kebutuhan wilayah sendiri, tetapi juga dapat memenuhi wilayah 

lain. Tapi, dalam buku yang sama dengan alat analisis yang berbeda yaitu analisis 

PCR (Privat Cost Ratio) dan analisis DRCR (Domestic Resources Cost Ratio) 

menunjukan hasil yang berbeda. Secara PCR dan DRCR dengan masing-masing 

nilai sebesar 1,38 dan 1,47 komoditas ubi kayu di Kabupaten Sukabumi tidak 

unggul secara kompetitif maupun secara komparatif. Artinya, usahatani yang 

dijalankan mengalami kerugian. Meskipun menurut penelitian bahwa usahatani 

komoditas ubi kayu tidak menguntungkan, namun hingga saat ini masih banyak 

sekali petani yang menanam ubi kayu khususnya di Kecamatan Lengkong. Hal 

inilah yang menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk meneliti daya saing dari 

komoditas ubi kayu khusus di Kecamatan Lengkong.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan diarahkan untuk 

mengetahui daya saing komoditas ubi kayu di Kecamatan Lengkong agar dapat 

dijadikan landasan dalam menentukan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan daya saing komoditas ubi kayu di Kecamatan Lengkong Kabupaten 

Sukabumi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana daya saing komoditas ubi kayu di Kecamatan 

Lengkong Kabupaten Sukabumi. 

1.3. Tujuan Penelitian 

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

penelitian ini adalah untuk menganalisis daya saing komoditas ubi kayu di 

Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi.  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Aspek Guna Teoritis 

1. Untuk pengembangan penelitian dan memperkaya wawasan keilmuan 

dalam konsep daya saing komoditas pertanian, khususnya tanaman 

pangan. 

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

dengan daya saing komoditas pertanian.  

1.4.2. Aspek Guna Praktis 

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan sebagai sarana memperluas wawasan tentang konsep daya 

saing. 

2. Bagi petani, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

pengembangan usahatani ubi kayu dalam meningkatkan hasil produksi 

dan daya saing. 

3. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan 

pembangunan pertanian dan strategi pengembangan ubi kayu 

khususnya di Kecamatan Lengkong dan umumnya di Kabupaten 

Sukabumi dalam rangka meningkatkan daya saing dan kesejahteraan 

petani. 

4. Bagi pihak lain, berguna bagi pihak yang ingin menambah 

pengetahuan dan juga bisa menjadi bahan perbandingan untuk kasus-
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kasus yang sama mengenai analisis daya saing dari suatu komoditas, 

khususnya komoditas pertanian. 


