
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ketergantungan  penduduk  Indonesia  terhadap  bahan  pangan pokok beras 

sangatlah tinggi. “Belum makan, kalau belum makan nasi”  begitu  kira-kira  yang  

sering  diungkapkan  sebagian masyarakat  Indonesia  mengenai  bahan  pangan  

pokok  yang satu ini.  Dari data BPS (2011),  orang  Indonesia  mengkonsumsi  

beras  hingga  130-140  kg  per  tahun/orang.  Jumlah  ini  tergolong tinggi jika 

dibandingkan dengan orang Asia lainnya yang hanya mengkonsumsi beras 

sebanyak 65-70 kg per tahun/orang.  Berdasarkan  data  tersebut,  artinya negara ini 

memerlukan stok beras yang sangat besar. 

Kecenderungan masyarakat dalam memilih beras sebagai sumber pangan 

utama, lambat laun cenderung menimbulkan beberapa masalah. Ditinjau dari  

kajian Supply Chain Management (SCM) 2012, salah satu masalah pada komoditas 

padi adalah masalah distribusi. Sering terjadi penumpukan komoditas  maupun  

kekosongan  komoditas di sisi yang lain. Keadaan ini dipicu dari kurangnya 

komunikasi dan ulah para pengepul-pengepul nakal yang dengan sengaja 

menimbun pasokan-pasokan beras. 

Akibatnya, harga beras menjadi tidak stabil. Pemerintah pun terpaksa 

mengimpor beras dari negara lain guna mengisi pasokan beras di daerah-daerah 

yang masih kurang. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merugikan banyak kalangan 

baik petani, konsumen, maupun pemerintah sendiri. 
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Diversifikasi pangan melalui pengembangan bahan pangan lokal seperti 

umbi-umbian yang sebenarnya telah dikonsumsi oleh sebagian masyarakat 

Indonesia, merupakan salah satu alternatif yang sangat baik untuk menjaga 

ketahanan pangan. Tanaman umbi-umbian dipilih karena kandungan gizi tanaman 

umbi-umbian mampu mendekati kandungan gizi beras (nasi), hal ini dapat dilihat 

dari hasil riset Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (2012). 

 
Tabel 1. Kandungan Gizi beberapa Bahan Pangan  

Komoditi pangan Kalori (kal) Protein (g) Lemak (g) Karbohidrat (g) 

Beras  360 6,8 0,8 78,9 

Gadung 101 2,1 0,2 23,2 

Ganyong 95 1,0 0,1 22,6 

Gembili 95 1,5 0,1 22,4 

Singkong 146 1,2 0,3 34,7 

Suweg 89 1 0,1 15,7 

Talas 98 1,9 0,2 23,7 

Uwi 101 2 0,2 19,8 

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, (2012) 

 

Permasalahannya adalah tanaman umbi-umbian sampai saat ini cenderung 

terlupakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh harga jual serta peminat 

komoditi umbi-umbian lambat laun cenderung berkurang. Padahal selain dapat 

difungsikan sebagai tanaman pangan, sumber dari penelitian BPTP Sumatra barat 

(2010), menerangkan bahwa umbi-umbian dapat diberikan kepada ternak karena 

selain mengandung protein, vitamin, juga mengandung pati sehingga mudah 

dicerna.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hasil uraian tersebut, didapatkan rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu, belum ada pendataan yang terperinci tentang karakter, sebaran 

dan permasalahan beberapa tanaman umbi-umbian yang terdapat di Empat Wilayah 

Kabupaten Malang. 

 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Melakukan pendataan beberapa jenis umbi-umbian yang terdapat di Empat 

Wilayah Kabupaten Malang. 

2. Melakukan pendataan karakter beberapa jenis tanaman umbi-umbian di Empat 

Wilayah Kabupaten Malang. 

3. Melakukan pendataan sebaran beberapa jenis tanaman umbi-umbian di Empat 

Wilayah Kabupaten Malang. 

4. Melakukan pendataan permasalahan beberapa jenis tanaman umbi-umbian di 

Empat Wilayah Kabupaten Malang. 

 




