
 

I. PENDAHULUAN 

 

   Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara agraris masih mengandalkan sektor pertanian 

sebagai sektor yang berperan penting dalam menunjang perekonomian nasional 

dan meningkatkan penerimaan negara selain dari sektor minyak dan pajak dewasa 

ini. Sektor pertanian telah ikut mendukung kehidupan ekonomi bangsa Indonesia 

melalui sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan 

perikanan. 

Sebagai penggerak perekonomian, sektor pertanian perlu didukung 

pengembangannya agar sektor yang berbasis pada sumber daya lokal terutama 

yang berorientasi ekspor memiliki peluang berkembang lebih besar. Indonesia 

sebagai salah satu negara yang beriklim tropis mempunyai potensi dan 

kesempatan yang cukup besar untuk memanfaatkan peluang usaha di bidang 

hortikultura, mengingat masih tersedia lahan yang luas dan masih minimnya 

sentuhan teknologi. Pada sektor pertanian, hortikultura menempati posisi yang 

penting sebagai produk yang berpotensi untuk dikembangkan karena bernilai 

komersial tinggi dan mempunyai peran strategis dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Keragaman produk hortikultura di Indonesia juga mulai meningkat. 

Banyak jenis dan varietas baru ditanam untuk memenuhi permintaan pasar akan 

berbagai macam jenis produk hortikultura. 

 Komoditas hortikultura merupakan komoditas yang sangat  prospektif, 

baik untuk mengisi kebutuhan pasar domestik maupun internasional mengingat 

potensi permintaan pasarnya baik di dalam maupun di luar negeri besar dan nilai 
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ekonominya yang tinggi. Dengan kemajuan perekonomian, pendidikan, 

peningkatan pemenuhan untuk kesehatan dan lingkungan menyebabkan 

permintaan produk hortikultura semakin meningkat.  Disamping itu kecocokan 

karakteristik lahan dan agroklimat serta sebaran wilayah yang luas memungkinkan 

wilayah Indonesia digunakan untuk pengembangan hortikultura. Komoditas 

hortikultura Indonesia sangat potensial untuk dijadikan sebagai komoditas andalan 

ekspor, hal ini mengingat banyaknya jumlah dan ragam jenis hortikultura yang 

sudah diperdagangkan ke luar negeri. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian 

nomor: 511 tahun 2006, komoditas yang termasuk tanaman hortikultura dan 

menjadi binaan Direktorat Jenderal Hortikultura sangat banyak yaitu 323 jenis 

komoditas sehingga Departemen Pertanian pada tahun 2008 mengeluarkan 

kebijakan untuk mengembangkan 32 komoditas prioritas antara lain duku, 

semangka, nenas, salak, melon, sirsak, apel, anggur , rambutan, markisa, jambu, 

bawang putih, kubis, jamur, paprika, tomat , sayuran organik, sayuran dataran 

rendah, tanaman hias meliputi: krisan, cordyline, dracaena, melati, sansiviera, 

polycias, raphis, sedap malam, lidah buaya  dan biofarmaka (Bahar,2008).  

 Tomat merupakan tanaman yang memiliki daerah sebaran sangat luas, 

mulai dari daerah tropis hingga subtropis. Selain itu pertumbuhannya tidak 

mengenal musim, sehingga mudah diperoleh setiap saat. Varietas atau jenisnya 

juga cukup banyak. Keanekaragaman varietas tersebut diperoleh melalui kegiatan 

pemuliaan tanaman. Dengan pemuliaan tanaman, dihasilkan banyak varietas yang 

memiliki keunggulan, seperti tahan terhadap hama dan penyakit tertentu atau 

tahan terhadap cuaca atau lingkungan yang tidak mendukung. Selain itu, dengan 
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melakukan pemuliaan tanaman juga dapat menghasilkan varietas tomat yang 

memiliki produktivitas tinggi (Agromedia, 2007). 

 Menurut Bahar (2008) fungsi utama tanaman hortikultura bukan hanya 

sebagai bahan pangan tetapi juga terkait dengan kesehatan dan lingkungan. Pada 

umumnya masayarakat Indonesia memanfaatkan tomat dalam kehidupannya 

dengan fungsi yang berbeda – beda.  Fungsi tomat secara sederhana dapat dibagi 

menjadi 4 (empat) yaitu : 

a.  Fungsi Penyediaan Pangan, terutama dalam hal penyediaan vitamin, 

 mineral, serat, energi dan senyawa lain untuk pemenuhan gizi. 

 Sebagai bahan makanan selain memiliki rasa yang unik, yakni manis dan 

agak asam, tomat juga memiliki kandungan dan komposisi gizi yang tergolong 

lengkap. Kandungan vitaminnya, terutama vitamin A, B, dan C relatif tinggi, 

demikian juga kandungan mineralnya. Vitamin A misalnya, untuk mencegah 

mengatasi xeroptalmia pada mata dan penyembuhan penyakit buta malam. 

Vitamin B untuk mencegah dan mengobati beri – beri, radang syaraf, dermatitis, 

lemah otot, dan penyakit lain yang timbul akibat kekurangan vitamin B. 

Selanjutnya vitamin C untuk mencegah sariawan, memelihara kesehatan gigi dan 

gusi serta melindungi dari penyakit lain yang disebabkan oleh kekurangan vitamin 

C. Besi (Fe) berguna untuk pembentukan sel darah merah. Kalsium (Ca) 

bermanfaat untuk pembentukan tulang dan gigi. Secara rinci kandungan dan 

komposisi gizi buah tomat dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan dan komposisi gizi buah tomat tiap 100 gram bahan 
makanan. 

Kandungan Gizi 
Macam Tomat 

Sari Buah Buah Muda Buah Masak 
Kalori (kal) 15,00 23,00 20,00 
Protein (g) 1,00 2,00 1,00 
Lemak (g) 0,20 0,70 0,30 
Karbohidrat (g) 3,50 2,30 4,20 
Vitamin A (S.I) 600,00 320,00 1.500,00 
Vitamin B (mg) 0,50 0,07 0,60 
Vitamin C (mg) 10,00 30,00 40,00 
Kalsium (mg) 7,00 5,00 5,00 
Fosfor (mg) 15,00 27,00 26,00 
Zat Besi (mg) 0,40 0,50 0,50 
Air (mg) 94,00 93,00 94,00 

Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI, dalam Cahyono 1998 
 
 

b.   Fungsi Ekonomi, pada umumnya komoditas hortikultura mempunyai nilai  

  ekonomis yang tinggi, sumber pendapatan tunai petani, perdagangan,  

  perindustrian, dan lain-lain. 

 Bagi petani tomat, tomat merupakan produk yang penting bagi 

keberlangsungan hidupnya. Tomat merupakan produk yang dapat memberikan 

pendapatan bagi petani dalam bentuk tunai apabila dijual ke pasar atau pedagang 

pengumpul. Selain itu, tomat memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dapat 

memberikan manfaat yang banyak seperti untuk pangan, kesehatan, dan 

keindahan. Tomat juga penting bagi perdagangan karena merupakan komoditi 

yang dapat diekspor. Tomat juga penting bagi perindustrian karena dapat diolah 

lagi agar dapat menjadi produk yang memiliki nilai yang tinggi. 

c.  Fungsi Kesehatan, bahwa buah dan sayur dan terutama biofarmaka dapat 

 digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit-penyakit tidak 

 menular.  

 Jika dikonsumsi secara rutin, tomat juga dapat mencegah pembentukan 

batu di saluran kencing, menyembuhkan mual – mual pada pagi hari, sakit kuning, 

sembelit, dan sakit maag. Selain itu, dapat menyembuhkan penyakit lever, encok, 
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tuberkulosis (TBC), dan asma. Khusus bagi anak muda, tomat juga dapat 

mengatasi jerawat, yakni dengan melulurkan buah tomat di wajah yang terkena 

jerawat secara rutin setiap hari. Bahkan penelitian di Amerika Serikat 

menunjukkan bahwa tomat dapat dimanfaatkan sebagai pencegah kanker, 

terutama kanker prostat. Asalkan disantap secara teratur sebanyak lima buah 

setiap minggunya. Hal ini bisa terjadi karena tomat mengandung vitamin C yang 

tinggi, juga senyawa lainnya seperti likopen, serat, fosfor, kalium, dan betakaroten 

(Agromedia, 2007). 

d.  Fungsi Sosial Budaya, sebagai unsur keindahan/kenyamanan lingkungan, 

 upacara-upacara, pariwisata dan lain-lain. 

 Tomat juga dapat dipakai sebagai hiasan makanan yang akan menambah 

keindahan. Seperti dibentuk keranjang dan bunga. 

 

 Setiap negara dengan negara lainnya mempunyai beberapa perbedaan, di 

antaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, sumber daya 

manusia, spesifikasi tenaga kerja, konfigurasi geografis, teknologi, tingkat harga, 

struktur ekonomi, sosial dan politik, dan sebagainya. Dari perbedaan tersebut di 

atas, maka atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, terjadilah proses 

pertukaran, yang dalam skala luas dikenal sebagai perdagangan internasional 

(Halwani, 2002). Oleh karena itu, negara Indonesia tidak hanya 

memperdagangkan tomat segar di dalam negeri tetapi juga memperdagangkan 

tomat segar ke negara lain yang kebutuhan akan tomat segarnya belum terpenuhi. 

Bisnis internasional memudahkan suatu negara untuk memperkenalkan komoditi 

yang dihasilkannya ke negara lain karena merupakan seluruh transaksi bisnis yang 
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melewati batas – batas negara sehingga komoditi yang dihasilkan dapat bersaing 

dengan negara lain. Dalam melakukan kegiatan bisnis internasional, Indonesia 

menggunakan mode ekspor dalam melakukan perdagangan internasional tomat 

segarnya.  

 Sebenarnya peluang meningkatkan ekspor komoditas hortikultura cukup 

besar, apabila penanganan mulai di tingkat on farm hingga pasca panen dilakukan 

dengan baik. Artinya, apabila ekspor dapat didorong secara optimal baik dari segi 

kuantitas, kualitas serta distribusi, maka volume impor akan dapat ditekan. Selain 

itu pula pasar dalam negeri yang cukup besar, maka produk hortikultura harus 

diarahkan untuk menjadi produk yang mampu mensubstitusi impor tersebut, 

tentunya dengan promosi dalam upaya peningkatan kesadaran mengkonsumsi 

produk dalam negeri yang beranekaragam tersebut.  

 Selama ini, ekspor tomat segar Indonesia masih terbatas untuk negara 

tetangga, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam. 

Sedangkan menurut Agromedia (2007) negara lain seperti Amerika Serikat, 

Jepang, Hongkong, Australia, dan Arab Saudi juga menggemari produksi tomat 

segar Indonesia. Kondisi demikian tersebut merupakan peluang bagi eksportir 

tomat untuk memperbesar jumlah produksinya dan mengekspornya ke luar negara 

tetangga Indonesia. Dalam mengekspor tomat segar, Indonesia harus bersaing 

dengan negara pengekspor lain seperti Spanyol  yang mendominasi hampir 25 

persen pasar ekspor tomat segar dunia, Meksiko yang mendominasi hampir 15 

persen pasar ekspor tomat segar dunia, dan Belanda yang mendominasi hampir 

8,8 persen pasar tomat dunia (http:// www.fao.org). Agar dapat bersaing dengan 

negara pengekspor tomat yang lain, Indonesia harus memperhatikan beberapa hal 
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dalam mengekspor tomat seperti produk yang diekspor tidak mengandung kadar 

peptisida diatas standar keamanan produk pangan, kemasan tomat harus baik agar 

tidak terjadi kerusakan pada tomat saat pengiriman serta kemasan tomat harus 

menarik agar produk dapat memberikan nilai tambah. 

 Usaha tomat segar diyakini masih memiliki peluang yang layak untuk 

dikembangkan. Indikator yang menunjukkan optimisme terhadap prospek usaha 

tomat tersebut adalah nilai ekspor tomat segar Indonesia seperti terlihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Ekspor Tomat Segar di Indonesia pada Tahun 2000 – 2004 

Tahun 
Ekspor 

Volume 
(kg) 

Nilai 
(US$) 

2000 2.373.105 654.543 
2001 2.340.662 553.248 
2002 1.063.913 302.098 
2003 517.469 234.094 
2004 715.571 317.687 

Sumber: BPS, 2004 
  

 

 Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa dari sisi nominal yang diterima, nilai 

ekspor tomat segar Indonesia mengalami peningkatan walaupun volumenya 

menurun. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2002, nilai ekspornya mencapai US$ 

302.098 dengan volume 1.063.913 kg sedangkan pada tahun 2004 mencapai US$ 

317.687 dengan volume 715.571 kg. Dengan melihat kondisi saat ini, Indonesia 

berpeluang untuk mengekspor tomat segar karena harga tomat segar di luar negeri 

yang lebih tinggi daripada harga di dalam negeri dan juga meningkatnya 

permintaan akan tomat segar Indonesia dari luar negeri karena harga tomat segar 
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Indonesia di negara tujuan ekspor dapat bersaing dengan tomat negara lainnya. 

Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Harga Tomat pada Tahun 2005 
Negara Harga Tomat 

United Kingdom $1,490 
Amerika Serikat $1,209 
Belanda $1,193 
Kanada $1,145 
Rusia $479 
Uni Emirat Arab  $479 
Saudi Arabia $125 
Indonesia $0,65 

http://import-export.suite101.com/article.cfm/top_fresh_tomato_countries 

 

Permintaan tomat oleh negara – negara pengimpor, juga ditentukan oleh 

perkembangan ekonomi di dalam negeri seperti perubahan nilai tukar mata uang 

antara negara pengekspor dan pengimpor serta perubahan nilai tukar Dollar 

Amerika terhadap mata uang pengimpor. Perbedaan nilai tukar mata uang suatu 

negara dengan negara lain tersebut akan mempengaruhi aliran perdagangan tomat 

di pasar internasional. Oleh karena itu, penawaran ekspor tomat Indonesia perlu 

diperluas, tidak terfokus pada negara – negara tetangga Indonesia. Untuk itu perlu 

dilakukan penetrasi pasar terutama ke negara – negara yang mengalami 

peningkatan dalam pertumbuhan ekonominya. 

 Kondisi pasar global yang terbuka dan berkembangnya blok – blok 

perdagangan dunia, menyebabkan persaingan perdagangan komoditas pertanian 

termasuk tomat semakin tinggi seperti persaingan yang terjadi pada negara – 

negara eksportir tomat segar yang terlihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Sepuluh Negara Pengekspor Tomat Segar pada Tahun 2005 
Negara Nilai Ekspor (metric ton) 

Spanyol 1.020.000   
Meksiko  895.100  
Belanda 771.800  
Syrian Arab Republic  260.000   
Jordan  237.900  
Turki 235.400  
Amerika Serikat 212.300  
Belgia 204.500 
Kanada 137.200  
Moroko 107.400  

Sumber: htttp// www.fao.org 

 

Peluang Indonesia dalam era perdagangan dunia yang semakin bebas, 

memungkinkan pasar domestik akan menjadi lebih terbuka bagi produk 

hortikultura (diantaranya tomat) ke luar negeri. Sebaliknya produk hortikultura 

khususnya tomat Indonesia mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk 

berperan di pasaran dunia. Kondisi ini dapat dilihat sebagai tantangan dan juga 

sekaligus sebagai peluang Indonesia. Terbukanya pasar internasional bagi tomat 

Indonesia, semakin dikuasainya teknologi budidaya, serta dukungan potensi alam 

yang sangat baik, pada kenyataannya masih belum dapat dimanfaatkan secara 

optimal oleh Indonesia untuk dapat lebih berperan dalam pasar tomat segar dunia. 

 

  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan pasar ekspor impor tomat segar  Indonesia? 

2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi aliran perdagangan tomat segar 

dari Indonesia ke negara – negara tujuan ekspor maupun dari negara lain 

ke Indonesia dan bagaimana pengaruhnya? 
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3. Bagaimana peluang ekspor tomat segar Indonesia berdasarkan indikator 

ekonomi negara tujuan ekspornya? 

 

  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis perkembangan ekspor impor tomat segar  Indonesia. 

2. Menganalisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap aliran 

perdagangan tomat segar dari Indonesia ke negara – negara tujuan ekspor 

maupun dari negara lain ke Indonesia. 

3. Mengkaji peluang ekspor berdasarkan indikator ekonomi negara – negara 

tujuan ekspor tomat segar Indonesia. 

 

  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan 

pembuatan kebijakan dalam pengembangan ekspor tomat segar Indonesia 

di masa yang akan datang.  

2. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai sarana dalam 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama mengikuti program 

Magister Manajemen dan Bisnis IPB. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan pembaca sebagai bahan studi 

literatur untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan sejenis. 
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  Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini mencakup pada pengidentifikasian aliran perdagangan tomat 

segar  dunia, mengkaji perkembangan ekspor impor tomat segar Indonesia dan 

potensi ekonomi negara – negara tujuan ekspor untuk menentukan negara mana 

yang paling potensial berdasarkan variabel ekonomi yang diteliti, serta 

menganalisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap aliran perdagangan tomat 

segar Indonesia. 
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