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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia mempunyai peluang besar dan sangat prospektif untuk 

mengembangkan budidaya sayuran yang ditunjukkan dengan tersedianya 

kekayaan potensi sumber daya pertanian berupa lahan yang sangat luas dan belum 

dimanfaatkan secara optimal. Total luas daratan Indonesia sekitar 190 juta 

hektare, terbagi atas 123 juta hektare (64,6%) kawasan budidaya dan sisanya 67 

juta hektare (35,4%) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan 

budidaya di daratan yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta hektare. 

Sampai saat ini yang berpotensi untuk pertanian yang sudah dibudidayakan seluas 

47 juta hektare (Rukmana dan Yudirachman, 2016). 

Tanaman hortikultura merupakan tanaman yang dibudidayakan dengan 

jenis sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Komoditas hortikultura 

meruapakan komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan melalui usaha 

agribisnis, mengingat potensi serapan pasar di dalam negeri ataupun luar negeri 

yang terus meningkat. Komoditas hortikultura juga merupakan bagian integral 

dari pembangunnan pertanian yang memiliki tantangan sekaligus peluang yang 

cukup besar. Hal ini mengingat bahwa komoditas ini mengandung resiko 

ketidakpastian baik harga, produksi maupun kualitas. Seiring dengan semakin 

pentingnya kedudukan hortikultura dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber 

berbagai vitamin dan mineral, disamping sebagai bahan baku berbagai produk 

olahan, pengusahaan hortikultura dikelola dengan pola agribisnis. (Zulkarnain, 

2014). Salah satu komoditas hortikultura adalah sayuran. Selain memiliki 

kandungan vitamin dan mineral yang tinggi sayuran juga memiliki potensi terkait 

dengan nilai ekonomi dan kemampuan menyerap tenaga kerja yang baik. 

Kelebihan-kelebihan tersebut menyebabkan produksi sayuran terus dilakukan.  

Produksi sayuran sebagian besar di negara berkembang dihasilkan oleh 

kegiatan usaha yang relatif kecil. Kedudukan subsektor hortikultura, khususnya 

kelompok sayuran, akan memberikan peranan yang sangat nyata dalam 

peningkatan pendapatan petani, pembangunan desa, perluasan kesempatan kerja 

dan usaha. Jumlah produksi komoditas holtikultura di Indonesia cenderung 
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mengalami peningkatan yang berfluktuasi, termasuk kubis. Tahun 2014, produksi 

kubis di Indonesia mencapai 1.435.833 ton atau setara dengan 12,55 persen dari 

total produksi tanaman hortikultura, dan juga menempati urutan pertama dalam 

produksi tanaman hortikultura nasional. Peningkatan produksi kubis di Indonesia 

memberikan kontribusi yang cukup baik untuk perkembangan produksi tanaman 

hortikultura nasional. Berikut data perkembangan jumlah produksi sayuran di 

Indonesia tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Produksi Sayuran di Indonesia, Tahun 2014-2018 

No Nama 

sayuran 

Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Bawang 

merah 

1.233.984 1.229.184 1.446.860 1.470.155 1.503.436 

2 Bawang putih 16.893 20.295 21.150 19.510 39.300 
3 Bawang daun 584.624 512.486 537.921 510.476 573.216 

4 Kentang 1.347.815 1.219.270 1.213.038 1.164.738 1.284.760 

5 Kubis 1.435.833 1.443.232 1.513.315 1.442.624 1.407.930 
6 Kembang kol 136.508 118.388 142.844 152.869 152.114 

7 Petsai/sawi 602.468 600.188 601.198 627.598 635.982 

8 Wortel 495.798 522.520 537.521 537.341 609.630 
9 Lobak 31.861 21.475 19.478 22.417 27.236 

10 Kacang merah 100.316 42.384 37.165 74.364 67.862 

11 Kacang 

panjang 

450.709 395.514 388.056 381.185 370.190 

12 Cabe besar 1.074.602 1.045.182 1.045.587 1.206.266 1.206.737 

13 Cabe rawit 800.473 869.938 915.988 1.153.155 1.335.595 

14 Paprika 7.031 5.655 5.254 7.390 18.151 
15 Jamur 37.410 48.464 40.914 37.020 31.052 

16 Tomat 915.987 877.792 883.233 962.845 976.772 

17 Terung 557.040 514.320 509.727 535.419 551.529 
18 Buncis 318.214 291.314 275.509 279.040 304.431 

19 Ketimun 477.976 447.677 430.203 424.917 433.923 

20 Labu siam 357.552 431.203 603.314 566.845 453.989 

21 Kangkung 319.607 305.071 297.112 276.970 289.555 
22 Bayam 134.159 150.085 160.247 148.289 162.263 

Sumber: BPS dan Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian (2019). 

Berdasarkan data produksi sayuran tahun 2014 sampai 2018 kubis 

merupakan komoditas unggulan Indonesia, karena produksinya paling banyak 

diantara sayuran yang lainnya. Meskipun demikian melihat data 2 tahun terakhir 

ternyata produksi kubis mengalami penurunan. Hal ini bisa disebabkan karena 

pengembangan kubis memerlukan penanganan yang khusus dari sejak pra sampai 

pasca panen. Selain itu pengembangan kubis juga sebagian besar masih dilakukan 
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secara tradisional pada skala pemilihan lahan yang relative kecil kurang dari 0,3 

hektar, benih yang digunakan petani adalah benih yang kualitasnya rendah 

sehingga kualitas dan produksinya rendah, petani tidak memperhatikan tingkat pH 

tanah, sistem irigasi atau pengairan yang kurang baik, pengendalian hama dan 

penyakit belum optimal dan belum adanya penanganan panen dan pasca panen 

dengan baik. Beberapa sebab itu dan menjadi salah satu faktor turunnya jumlah 

produksi kubis.  

Sentra produksi kubis terbesar di Indonesia terletak di Jawa Barat. Jawa 

Barat merupakan wilayah yang mempunyai potensi sangat besar dalam 

pengembangan usahatani kubis. Kondisi lahan dan iklim yang mendukung 

menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang banyak memproduksi sayuran 

termasuk kubis. Jawa Barat merupakan daerah dengan luas areal pertanaman 

kubis pada tahun 2015 seluas 11,858 ha dengan produksi 270.770 ton per tahun 

dibandingkan tahun 2016 mengalami peningkatan luas areal 18,01 persen dan 

hasil produksinya 310.852 ton. Tetapi pada tahun 2017 sampai 2018 produksi 

kubis di Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 3,80 persen (Badan Pusat 

Statistik dan Direktorat Jendral Hortikultura, 2019). 

Sentra produksi kubis di Jawa Barat tersebar di beberapa wilayah, salah 

satunya adalah Kabupaten Kuningan. Ada beberapa Kecamatan di Kabupaten 

Kuningan yang memproduksi kubis. Berikut data produksi kubis di beberapa 

kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Produksi Sayuran Kubis Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuningan 

dari Tahun 2014-2017 

No Kecamatan 
Produksi (ton) 

2014 2015 2016 2017 

1 Darma 3.028 3.798 1.684 1.551 

2 Cigugur 38 153 179 196 
Sumber : Badan Pusat Statistik 2014-2017 

Berdasarkan Tabel 2 terdapat dua Kecamatan yang menanam kubis yaitu 

Kecamatan Darma dan Kecamatan Cigugur. Bila dilihat dari Tabel tersebut 

Kecamatan Darma merupakan Kecamatan yang memproduksi kubis terbanyak 

dibandingkan Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Kuningan. Kubis 

merupakan tanaman yang mudah untuk dibudidayakan dan umurnya pun relatif 
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pendek dan cepat untuk menghasilkan produksi kubis, sehingga masyarakat 

terdorong untuk membudidayakan tanaman kubis tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kebutuhan masyarakat terhadap kubis akan terus meningkat 

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan daya belinya, maka petani 

dituntut untuk bekerja secara efisien dalam mengelola usahataninya agar produksi 

yang diperoleh lebih tinggi dan keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar 

(Wibisono, 2011). 

Tabel 3. Produksi Sayuran Kubis Menurut Desa Di Kecamatan Darma Kabupaten 

Kuningan dari Tahun 2014-2017 

No Desa 
Produksi (ton) 

2014 2015 2016 2017 

1 Sagarahiang 2.059 2.122 1.190 1.096 

2 Karangsari 969 1676 494 455 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

 Produksi Sayuran Kubis di Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dari 

tahun 2014- 2017 menurut data BPS menunjukkan bahwa Desa Karangsari pada 

tahun 2017 menghasilkan kubis sebanyak 455 ton, sedangkan Desa Sagarahiang 

pada tahun 2017 menghasilkan kubis sebanyak 1.096 ton. Produksi kubis di 

Kecamatan Darma dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami penurunan, hal ini 

terjadi bisa saja karena penggunaan faktor produksi yang belum maksimal 

sehingga hasil produksi mengalami penurunan atau berkurangnya jumlah petani 

kubis yang ada di daerah tersebut.  Menurut Wibisono (2011), faktor produksi 

merupakan kumpulan komponen input yang kemudian diolah atau mengalami 

proses produksi sehingga menghasilkan suatu barang atau output.  

Darmansyah (2013), menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi produksi kubis, diantaranya penggunaan benih kubis dan 

penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk sangat berpengaruh terhadap hasil 

produksi, hal ini terjadi karena penggunaan pupuk yang sesuai dengan takaran 

yang sudah ditetapkan oleh produsen pupuk, sehingga pupuk yang diberikan dapat 

diserap dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan unsur hara tanaman. Selain 

penggunaan pupuk terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi produksi kubis 

yaitu penggunaan tenaga kerja. 
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 Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini adalah untuk 

mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi kubis diantaranya 

adalah luas lahan, benih, pupuk organik, pupuk anorganik, pestisida dan tenaga 

kerja. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat diidentifikasikan 

masalahnya sebagai berikut : 

1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi hasil produksi kubis di Kecamatan 

Darma Kabupaten Kuningan? 

2) Bagaimana kondisi usahatani kubis di Kecamatan Darma Kabupaten 

Kuningan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1). Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kubis di Kecamatan Darma 

Kabupaten Kuningan. 

2) Kondisi usahatani kubis di Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 

1) Penulis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan, informasi dan pemahaman 

pengalaman dalam usahatani kubis. 

2) Petani, sebagai informasi dalam meningkatkan poduksi kubis. 

3) Peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian pada 

bidang yang sama. 

4) Pemerintah, sebagai masukan dalam membuat kebijakan khususnya dalam 

penggunaan faktor produksi dan menyediakan alat-alat bantu pertanian yang 

dapat meningkatkan produktivitas usahatani kubis.  

 

 



 
 

 
 

 


