
I. PENDAHULUAN  
 
 
 
1.1. Latar Belakang  

Agribisnis buah-buahan Indonesia saat ini dan masa mendatang akan 

banyak menghadapi tantangan dan peluang terutama dipacu oleh proses 

globalisasi, proses yang ditandai dengan adanya penghapusan hambatan non-tarif. 

Selain itu, agribisnis buah-buahan Indonesia juga akan menghadapi persaingan 

buah-buah impor yang memasuki pasaran lokal. Jawaban yang akan ditempuh 

untuk permasalahan ini adalah dengan menfokuskan seluruh kegiatan agribisnis 

buah Indonesia pada satu visi, sehingga semua lembaga yang terlibat dapat 

mempunyai acuan kerja. Visi yang dimaksud akan mengikuti visi pertanian 

sebagai sektor umum yang mengayomi sektor perbuahan nasional. Menurut 

Apriyantono (2005), visi pembangunan pertanian 2005 – 2009 adalah 

terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan 

nilai tambah, daya saing produk pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani.  

Keadaan tantangan tersebut juga berlaku dan mempengaruhi khususnya 

untuk komoditas buah manggis Indonesia. Salah satu permasalahan agribisnis 

manggis Indonesia, yang sekarang ini menjadi kepentingan, adalah tentang mutu 

buah manggis. Dalam visi pembangunan pertanian, mutu dan keunggulan 

komoditas merupakan orientasi, wacana dan sekaligus tujuan. Oleh karena itu, 

masalah mutu manggis ini dituntut perlu diselesaikan.  

Perkembangan agribisnis manggis Indonesia, untuk mendukung pernyataan 

di atas, akan dijelaskan lebih lanjut. Volume kinerja neraca perdagangan (ekspor-

impor) dan produksi buah manggis Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.  
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Tabel 1. Volume Produksi dan Neraca Perdagangan Buah Manggis  
Indonesia Tahun 2001-2005 (Ton).  

Tahun Produksi Ekspor Impor Neraca 
2001 25.812 4.870 0,50 4.869,5 
2002 62.055 6.510 1,40 6.508,6 
2003 79.073 9.300 0,00 9.300,0 
2004 62.117 3.045 0,30 3.044,7 
2005 64.711 8.472 - - 

Sumber: BPS, 2006a (diolah) 

 
Produksi manggis Indonesia pada Tabel 1, menunjukkan perkembangan 

yang berfluktuasi. Peningkatan produksi khususnya tahun 2001 ke 2002 

memperlihatkan kenaikan tinggi, yang disebabkan oleh sudah banyaknya daerah-

daerah sentra produksi yang tanamannya mulai berbuah. Kinerja ekspor, dilihat 

dari Tabel 1, cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2004 dan yang paling 

unik, kinerja impor buah manggis menunjukkan rata-rata angka hanya di bawah 

satu ton saja, atau dapat dikatakan tidak ada impor. Buah manggis, dengan 

impornya yang bernilai rata-rata di bawah satu ton demikian dapat diartikan 

mempunyai keunggulan komparatif, artinya hanya beberapa negara di dunia yang 

memproduksi buah manggis yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Keunggulan 

komparatif ini sudah seharusnya dapat dijadikan suatu kekuatan untuk 

mengembangkan agribisnis komoditas manggis.   

Upaya pengembangan buah-buah unggulan nasional, termasuk buah 

manggis, menurut Manuwoto dalam Kompas (2003) sekarang ini tengah 

dilakukan. Buah manggis menjadi pilihan untuk dikembangkan atas dasar prospek 

pasar yang baik, dikenal dan banyak dikonsumsi konsumen lokal dan 

internasional. Buah manggis memang merupakan primadona ekpor Indonesia, 

dengan negara tujuan Thailand, Taiwan, Singapura, Hongkong atau Cina, dan 

Jepang. Selain itu juga, harga ekspor manggis di pasar dunia yang tinggi, bisa 
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mencapai delapan hingga 10 dollar AS per kilogram, hal ini merupakan insentif 

untuk mengekspor manggis. Data nilai penjualan ekspor manggis ke beberapa 

negara tujuan Tahun 1999 – 2004 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.  

 

 
Nilai Espor Manggis Indonesia (US$) 

Uni Emirat Arab; 
288.168

Hongkong; 
3.581.710

Vietnam; 54.554

China; 2.185.638

Arab Saudi; 81.760

 
 
 
Sumber: BPS, 2005 (diolah)  
 

Gambar 1. Nilai dan Negara Tujuan Ekspor Manggis Tahun 1999-2004 
 
 

Penjualan ekspor manggis Indonesia selama ini hanya relatif sedikit yang 

memenuhi syarat mutu untuk diekspor. Pada tahun 2004, dari sekitar 62 ribu ton 

total manggis yang diproduksi, hanya kurang dari 10 persennya yang layak 

diekspor ke luar negeri. Mutu manggis Indonesia secara keseluruhan  memang  

masih rendah. Rendahnya mutu buah merupakan ketidakmampuan dalam 

memenuhi ideotipe konsumen di pasar internasional. Jumlah manggis matang 

dengan kelopak yang masih utuh dan hijau, bersih dari semut, tidak terdapat getah 

kuning serta tidak membatu masih terbatas. Berdasarkan hasil penelitian yang 

sudah dilakukan menunjukkan bahwa rendahnya mutu buah manggis disebabkan 

pohon manggis kekurangan unsur hara dan rendahnya pH tanah. Oleh karena itu 

perlu dilakukan pemupukan dan pengapuran. Selain kekurangan unsur hara, 
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rendahnya mutu buah juga disebabkan gangguan hama dan penyakit, sehingga 

diperlukan pengamatan gejala serangan dan pengendaliannya terutama terhadap 

gangguan getah kuning (gamosis) dan membatu (Manuwoto, 2006).  

Salah satu bukti nyata karena kurangnya fokus untuk meningkatkan mutu 

manggis menurut Tjahyono dalam Detik (2006) mengemukakan bahwa badan 

karantina Taiwan telah menolak masuk manggis Indonesia karena kelopak 

buahnya tidak steril dari serangga. Nilai ekspor manggis Indonesia ke negara 

Taiwan, akhirnya terus menurun akibat adanya penolakan ini. Berdasarkan dari 

kelemahan-kelemahan yang ada, upaya pengembangan buah manggis dapat 

diarahkan salah satunya untuk meningkatkan mutu.  

Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura Departemen Pertanian (2004), 

salah satu kelemahan petani manggis Indonesia adalah belum banyak mengetahui 

pemeliharaan kebun dan penanganan pasca panen manggis termasuk pengemasan 

dan pengawasannya di sentra-sentra produksi. Dengan demikian perlakuan yang 

terjadi pada pemeliharaan dan pasca panen membuat mutu buah menjadi rendah. 

Hal ini dapat menjadi hambatan bagi Indonesia ke depan jika tidak segera 

dibenahi. Beberapa sentra produksi utama manggis dan data produksinya dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut.  

 
Tabel 2. Perkembangan Produksi Manggis Pada Beberapa Sentra Produksi 

Utama dan Indonesia Tahun 2001 – 2005 (Ton).   
Tahun Jawa-

Barat 
Sumatera-

Barat 
Sumatera-

Utara Jambi Indonesia  

2001 - - - - 25.812 
2002 - - - - 62.055 
2003 - - - - 79.073 
2004 16.571 11.303 6.652 2.825 62.117 
2005 20.781 11.278 7.971 1.919 64.711 

Sumber: BPS, 2006b (diolah) 
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Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa sentra produksi yang terbesar adalah pada 

daerah Jawa-Barat. Daerah ini memiliki agroklimat yang sangat cocok untuk 

penanaman buah manggis. Selain itu, menurut Sudrajat dalam Pikiran Rakyat 

(2007) sentra produksi daerah Jawa-Barat juga merupakan pemasok ekspor 

terbesar untuk pasar Taiwan dan Hongkong, pangsa pasar utama buah manggis 

Indonesia saat ini.  

Ketentuan mutu buah manggis di Indonesia, mulai dari penanaman sampai 

dengan penanganan pasca panen, sesungguhnya telah mengacu pada aturan yang 

terdapat di dalam standar mutu secara umum, seperti SNI (Standar Nasional 

Indonesia) dan beberapa persyaratan mutu, seperti GAP (Good Agriculture 

Practices), GHP (Good Handling Practices), GMP (Good Manufacturing 

Practices), SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures), serta MRLs (Maximum 

Residu Limits). Namun dalam penerapannya, standar mutu dan syarat mutu buah 

tersebut belum sempurna atau sering salah. Penyebabnya ada beberapa hambatan, 

seperti inkonsistensi petani di hulu dalam menerapkan, infrastruktur dan 

laboratorium penguji belum siap, keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) 

bermutu, dan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan ketetapan standar dan 

syarat mutu oleh lembaga pemerintah belum efektif.  

Hal cukup prinsip yang juga mempengaruhi keberhasilan penerapan standar 

dan syarat mutu ini adalah adanya keselarasan penerapan. Beberapa standar dan 

syarat mutu yang telah disebutkan di atas ternyata belum selaras atau sinkron satu 

sama lainnya. Hal ini tentunya memerlukan penyelarasan sehingga syarat dan 

standar mutu tersebut dapat bersifat terintegrasi dan komprehensif. Salah satu 

upaya menselaraskan yang telah dilakukan khususnya untuk buah manggis adalah 
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dengan membuat SPO (Standar Prosedur Operasional) penanaman buah manggis. 

Upaya ini dilakukan oleh Purwanto et al. (2004), yang membuat SPO penanaman 

buah manggis di daerah Purworejo, sebagai daerah uji coba. SPO ini berisikan 

mengenai penyiapan lahan, penyiapan benih, penanaman, pemangkasan, 

pemupukan, penyiangan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, dan 

penanganan panen dan pasca panen. Harapan dari tersusunnya SPO ini adalah 

dapat menjadi acuan penerapan di lapangan, sekaligus merangsang minat petani 

untuk dapat mengatasi permasalahan mutu buah manggis yang selama ini terjadi.  

Buah manggis, dengan keunggulan dan kelemahannya, sedemikian rupa 

sangat berpeluang untuk dijadikan sebagai komoditas buah andalan, karena 

mengacu dari tingginya harga di tingkat internasional, besarnya potensi produksi 

manggis, dan kecenderungan permintaan luar negeri yang meningkat. Potensi 

buah manggis menjadi komoditas andalan sangat memerlukan langkah-langkah 

strategis untuk meningkatkan ekspor dan daya saing. Salah satu upaya yang perlu 

dilakukan adalah fokus pada penanganan mutu buah manggis. Langkah-langkah 

strategis dalam rangka peningkatan mutu buah manggis ini sangat diperlukan 

dalam rangka meningkatkan daya saing global dan volume ekspor.  

 
1.2. Identifikasi Masalah  

Kepuasan konsumen merupakan tujuan akhir dari suatu bisnis, begitu juga 

dengan agribisnis manggis. Salah satu cara untuk membuat konsumen manggis 

puas adalah dengan memberikan kemampuan merespon ideotipe atau harapan 

konsumen akan atribut-atribut mutu buah manggis. Namun kemampuan merespon 

atribut mutu ini menjadi tidak mudah karena adanya faktor tekanan yang terjadi di 

hulu (produsen) dan hilir (konsumen). Tekanan dari sektor hulu seperti curah 
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hujan, suhu, kelembaban, lamanya penyinaran matahari, teknik penanaman dan 

pasca panen, dan lain-lain banyak mempengaruhi keadaan variasi mutu dan 

produktivitas buah manggis. Ditinjau dari tekanan sektor hilir, tuntutan konsumen 

beragam berdasarkan persepsi akan atribut mutu, daya beli ataupun preferensinya. 

Penetapan standar mutu oleh karena itu sangat dibutuhkan untuk menengahi 

tekanan hulu dan hilir ini, sehingga akhirnya variabilitas produk dapat 

diminimalisasi. Selain dari produknya, perkembangan tuntutan akan mutu produk, 

sesuai dengan perjanjian SPS (Sanitary Phytosanitary), diharapkan dapat 

memenuhi persyaratan dalam perspektif keamanan lingkungan seperti berikut 

(PKBT, 2005a):   

a. Melindungi kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman dalam wilayah 

negara anggota dari risiko yang disebabkan oleh masuk, pembentukan atau 

penyebaran hama, penyakit, organisme pembawa penyakit atau organisme 

penyebab penyakit. 

b. Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan dalam wilayah 

negara anggota dari risiko yang disebabkan oleh bahan tambahan (additives), 

cemaran, racun atau organisme penyebab penyakit yang terkandung dalam 

makanan, minuman, atau bahan pakan ternak. 

c. Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia dalam wilayah negara anggota 

dari risiko yang disebabkan oleh penyakit yang dibawa oleh hewan, tanaman 

atau produknya atau dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama; atau 

d. Mencegah atau membatasi kerusakan lain dalam wilayah anggota yang timbul 

dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama.  



 8

 Kemampuan merespons, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat 

diwujudkan dengan memperhatikan dua hal pokok yaitu:  

a. Integrasi vertikal mulai dari hulu sampai ke hilir sistem agribisnis komoditas 

manggis. Dengan adanya integrasi vertikal yang baik maka dapat menjamin 

transmisi informasi pasar dan teknologi secara sempurna dan cepat dari hilir 

ke hulu dan menjaga konsistensi mutu.     

b. Sumber kekuatan sistem agribisnis manggis dalam merespons perubahan 

pasar. Modal dan sumberdaya manusia yang lebih terdidik (capital driven) dan 

mengandalkan ilmu pengetahuan teknologi dan sumberdaya manusia terampil 

(innovation driven) sangat diperlukan untuk dijadikan sumber kekuatan.  

 
Standar mutu sebagai salah satu bentuk perwujudan kemampuan merespon 

pasar merupakan isu kunci yang penting bagi semua pelaku sepanjang rantai 

agribisnis, termasuk agribisnis komoditas manggis. Dalam mencapai standar 

mutu, titik-titik strategis dan faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap 

mutu dalam mata rantai agribisnis harus dicari dan selanjutnya ditentukan sebagai 

konsep dari rencana perbaikan mutu. Perencanaan mutu ini meliputi pemenuhan 

harapan pelanggan terhadap atribut mutu, aspek lingkungan, dan juga 

kemungkinan akan pertimbangan biaya. Selain itu juga pemberlakuan dan 

penerapan perencanaan mutu ini perlu diikuti komitmen penuh dari stakeholder 

yang terlibat dalam agribisnis komoditas manggis. Berdasarkan dari perencanaan 

mutu dan keterlibatan peran stakeholder ini, strategi peningkatan mutu perlu 

dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber kekuatan dan peluang, serta 

pengaruh kelemahan dan ancaman dari sistem agribisnis secara umum, dan 

agribisnis manggis pada khususnya.  
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1.3. Rumusan Masalah  
 

Rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, berdasarkan 

dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah, adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana prioritas atribut-atribut mutu buah manggis Indonesia yang 

dipertimbangkan konsumen? 

b. Faktor-faktor dominan apakah yang mempengaruhi mutu buah manggis di 

Indonesia?   

c. Bagaimana perencanaan mutu yang dapat ditetapkan untuk peningkatan mutu 

buah manggis Indonesia?  

d. Bagaimana rumusan strategi peningkatan mutu buah manggis Indonesia sesuai 

dengan kondisi kekuatan-kelemahan dan situasi peluang-ancaman sistem 

agribisnis manggis Indonesia?  

e. Bagaimana model struktur sistem dan kelembagaan peningkatan mutu yang 

dapat dilakukan oleh pelaku-pelaku yang terlibat dalam agribisnis buah 

manggis Indonesia?  

 
1.4. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan masalah-masalah di atas, dapat dikemukakan tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi dan menentukan prioritas atribut-atribut mutu buah manggis 

Indonesia yang dipertimbangkan oleh konsumen.  

b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dominan mempengaruhi 

mutu buah manggis di Indonesia.   

c. Menetapkan perencanaan mutu untuk peningkatan mutu buah manggis 

Indonesia.     
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d. Merumuskan strategi peningkatan mutu buah manggis Indonesia. 

e. Mengidentifikasi dan menganalisis elemen sistem dan kelembagaan yang 

utama terlibat dalam peningkatan mutu buah manggis Indonesia.    

 
1.5. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini mengkaji upaya strategi peningkatan mutu buah manggis.  

Berdasarkan hal ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

a. Direktorat-direktorat terkait dalam Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian 

Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam 

pelaksanaan peningkatan mutu buah manggis. 

b. Lembaga-lembaga lain yang terlibat sebagai stakeholder agribisnis buah 

manggis untuk dijadikan sebagai bahan referensi untuk melaksanakan 

program peningkatan mutu buah manggis.  

c. Peneliti sebagai penerapan ilmu yang didapatkan dari materi kuliah yang 

berhubungan dengan kajian peningkatan mutu buah manggis.  

d. Penelitian selanjutnya sebagai pertimbangan untuk dijadikan bahan refrensi 

yang berhubungan dengan mutu buah manggis.  

 
1.6. Ruang Lingkup Penelitian  

Buah manggis yang dikaji adalah buah segar. Penelitian ini mengkaji 

mengenai peningkatan mutu secara global yang menelaah aspek manajemen 

operasi dan strategi. Cakupan kajian mulai dari kegiatan on farm, off farm, dan 

penunjang agribisnis manggis. Sektor on farm diwakili oleh responden petani di 

Kabupaten Tasikmalaya, sektor off farm diwakili oleh eksportir, dan kegiatan 

penunjang diwakili oleh pemerintah dan lembaga penelitian dan pengembangan.  




