
I. PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Menghadapi persaingan era global saat ini yang antara lain dicirikan oleh 

semakin terbukanya pasar pada masing-masing negara, maka pembangunan  suatu 

negara yang berbasis pada agribisnis dengan kemampuan menghasilkan 

komoditas unggulan dapat menjadi salah satu penggerak dan pendorong 

perekonomian negara tersebut. Adanya komoditas unggulan berarti suatu negara 

mampu menghasilkan produk dengan atribut khas yang diantaranya disebabkan 

oleh adanya faktor sumberdaya domestik. 

Keunggulan komoditas tersebut juga harus berusaha diciptakan. Penyediaan 

produk bermutu seyogianya dilakukan yang diikuti dengan peningkatan 

produktifitas dan efisiensi sehingga komoditas mempunyai daya saing yang 

tinggi. Peningkatan ini diharapkan mampu meminimalisasi ancaman dari negara 

pesaing sekaligus membuka peluang bagi terciptanya pasar yang semakin luas. 

Daya saing adalah gambaran kemampuan produsen untuk  menghasilkan 

suatu komoditas dengan mutu yang baik dan biaya produksi yang serendah-

rendahnya sehingga pada tingkat harga yang terjadi di pasar, produsen dapat 

memperoleh keuntungan dan mempertahankan kelanjutan produksinya. Untuk 

analisis daya saing suatu komoditas, biasanya ditinjau dari sisi penawarannya 

karena struktur biaya produksi merupakan komponen utama yang akan 

menentukan harga jual komoditas tersebut (Salvatore, 1997).   

Dalam upaya meningkatkan daya saing tersebut,  pemerintah harus mampu 

memberi dukungan bagi perbaikan seluruh sub sistem dan tata nilai agribisnis 

sehingga seluruh aktivitas, baik pada areal pertanaman (on farm) maupun sektor 
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lain yang mendukungnya (off farm) dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Keberhasilan perbaikan ini salah satunya terletak pada sumberdaya manusia yang 

terampil dan handal. Dengan demikian kemampuan sumberdaya manusia 

pertanian selama ini yang hanya berwawasan budidaya, ditingkatkan dengan 

adanya wawasan bisnis serta penguasaan manajerial dan teknologi.   

Pengembangan agribisnis tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi. Pengembangan harus mampu memadukan kegiatan budidaya yang 

diselaraskan pada keinginan pasar. Gonarsyah (2003), menyatakan bahwa dalam 

upaya orientasi pasar sebaiknya diarahkan pada usaha untuk memenuhi keinginan 

konsumen dan memanfaatkan secara optimal potensi pasar yang ada. Orientasi 

juga pada potensi pasar yang baru dengan memanfaatkan keunggulan komparatif 

yang dimiliki melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha taninya.   

Hortikultura merupakan salah satu produk yang memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan perekonomian Indonesia pada saat ini.  Pada tahun 2001, 

bersama-sama dengan produk tanaman pangan, ekspornya mampu memberikan 

kontribusi sekitar 51 persen terhadap PDB nasional (Badan Pusat Statistik , 2003). 

 Salah satu komoditas hortikultura Indonesia yang diunggulkan adalah jeruk 

(Citrus sp). Jeruk merupakan salah satu jenis buah – buahan yang paling banyak 

digemari oleh masyarakat. Konsumsi terhadap jeruk diharapkan terus meningkat 

karena menurut Departemen Pertanian (2001), bila  dipakai ketentuan yang 

dianjurkan oleh Badan Pangan Dunia (FAO) maka untuk hidup sehat, standar 

konsumsi  buah-buahan adalah minimal 65,75 kilogram per kapita per tahun  

sedangkan konsumsi rata-rata penduduk Indonesia pada buah-buahan saat ini baru 

mencapai  40 kilogram per kapita per tahun.  
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Jeruk mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil 

analisis terhadap budidaya jeruk manis (Jaffa) pada tahun 1999 di daerah Batu, 

Malang maka dengan skala usaha satu hektar tanaman selama masa tanam enam 

tahun diperoleh keuntungan sebesar Rp. 96.224.695 (Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi, 2002).   

Potensi yang dimilikinya cukup besar yaitu masih luasnya areal pertanaman 

yang tersedia untuk pengembangannya. Pada saat ini, jeruk dibudidayakan hampir 

di seluruh propinsi di Indonesia. Menurut AAK (1994), tanaman ini sebenarnya 

sudah lama dibudidayakan di Indonesia karena tanaman ini memang berasal dari  

negara-negara tropis Asia termasuk Indonesia. Kemudian  Departemen Pertanian 

(2004) menyatakan bahwa areal panen jeruk Indonesia pada tahun 2003 mencapai 

luasan 56.290 hektar dengan produksi mencapai 1.441.680 ton.  

Sumatera Utara merupakan salah satu daerah sentra pengembangan tanaman 

jeruk nasional. Jeruk yang dibudidayakan di daerah ini umumnya adalah jeruk 

keprok dan jeruk siem. Pada tahun 2003, areal panen jeruk di propinsi ini 

menempati urutan pertama secara nasional yaitu seluas 11.215 hektar dengan 

produksi mencapai 431.982 ton.  Sampai saat ini,  kabupaten yang menjadi sentra 

jeruk dan berpotensi untuk pengembangan selanjutnya adalah Karo dan Langkat  

dengan luas areal panen pada tahun 2003 masing-masing mencapai 6.344 Ha  dan 

1.283 Ha (56,57 persen dan 11,44 persen dari seluruh luas areal panen di 

Sumatera Utara). Pada Tabel 1 di bawah ini disajikan perkembangan luas areal 

panen dan produksi jeruk di Propinsi Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir. 
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Tabel 1.Perkembangan Luas Areal Panen dan Produksi Jeruk di Propinsi 

Sumatera Utara  Tahun 1999 – 2003 

Tahun Luas Areal Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktifitas (Kw/Ha) 

1999 15.006 101.150   67,41 

2000 12.993 148.313 114,15 

2001 14.697 187.217 127,38 

2002 10.321 273.847 265,33 

2003 11.215 431.982 385,18 

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara, 1999- 2003  

 

Dalam pengembangan tanaman jeruk di daerah ini, beberapa kendala masih 

terus dijumpai, diantaranya pertama, karena  pengusahaan tanaman ini sebagian  

dikelola oleh petani yang masih lemah dalam penguasaan tehnik budidaya dan 

manajemen yang berakibat pada belum optimalnya produktifitas dan mutu produk 

yang dihasilkan. Salah satu kendala mutu produk tersebut dapat terlihat bila jeruk 

tersebut dipasarkan untuk dikonsumsi segar yaitu penampilan kulit buah belum 

menarik (warna kurang seragam dan dijumpai bercak-bercak). Konsistensi mutu 

masih terkendala yang diantaranya dapat disebabkan oleh proses produksi di areal 

pertanaman maupun penanganan produk.   

Kedua, kontinuitas produk belum terjamin setiap saat sehingga pada masa-

masa tertentu produk membanjiri pasar tetapi pada periode berikutnya, produk 

sangat sedikit ditemukan di pasaran. Wagiono (2002) menyatakan bahwa jeruk 

medan hanya pada saat panen raya saja dapat bersaing dari sisi harga dengan jeruk 

impor, tetapi pada saat diluar panen raya seringkali jeruk medan mempunyai 

harga yang lebih mahal dari jeruk impor. Dalam menjamin kontinuitas komoditas 

ini di pasaran, teknologi belum sepenuhnya dipergunakan, baik pada areal 

pertanaman ataupun teknologi penyimpanan.   
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Ketiga, sistem tata niaga dan pemasaran belum dikelola secara baik, 

sehingga berpengaruh pada mutu produk selama masa transportasi dan distribusi 

serta harga komoditas di pasar. Keempat, masih terbatasnya industri pengolahan 

jeruk, terutama yang dapat dikembangkan pada tingkat masyarakat.  

 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah Daerah Sumatera 

Utara diharapkan berperan aktif, baik yang mencakup pada kebijakan maupun 

bantuan tehnis yang dapat mendukung kegiatan pengembangan dan peningkatan 

daya saing komoditi jeruk  sehingga keandalan komoditas ini sebagai salah satu 

komiditas unggulan daerah tersebut tetap terus bisa dipertahankan. Oleh karena 

itu perlu dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Apakah budidaya jeruk memiliki daya saing untuk dapat dikembangkan di 

Sumatera Utara jika dilihat dari keunggulan komparatifnya. 

b. Apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi upaya 

peningkatan daya saing  agribisnis jeruk di Sumatera Utara 

c. Bagaimanakah strategi peningkatan daya saing agribisnis jeruk di Sumatera 

Utara yang tepat dan efektif untuk dilaksanakan.         

 Tujuan Penelitian 

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memperoleh rumusan 

strategi dalam meningkatkan daya saing agribisnis jeruk di Sumatera Utara. 

Adapun secara lebih rinci tujuan penelitian ini sebagai berikut :    

a. Menganalisis daya saing budidaya jeruk di Propinsi Sumatera Utara 

melalui keunggulan komparatif.  
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b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor lingkungan internal dan 

eksternal yang mempengaruhi daya saing agribisnis komoditi jeruk di 

Propinsi Sumatera Utara. 

c. Merumuskan strategi peningkatan daya saing agribisnis komoditi jeruk 

di Propinsi Sumatera Utara.   

 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran bagi peningkatan daya saing 

agribisnis  jeruk di Propinsi Sumatera Utara. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan referensi bagi 

penelitian -penelitian selanjutnya. 

c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk mengembangkan 

wawasan dalam menganalisa berbagai permasalahan yang terkait dengan 

upaya peningkatan daya saing komoditas pertanian khususnya jeruk.  

Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup upaya peningkatan daya saing 

agribisnis jeruk  dengan lokasi di Propinsi Sumatera Utara yaitu  Kabupaten Karo 

dan Langkat. Adapun ruang lingkup yang akan dilihat pada penelitian ini 

mencakup pada aspek budidaya (on farm) yang meliputi pada penggunaan input-

input produksi yang digunakan di areal pertanaman  dan output yang dihasilkan. 

Juga meliputi pada subsistem agribisnis lainnya dan faktor-faktor eksternal yang 

mempengaruhi, baik yang diperoleh dari pelaku itu sendiri maupun dari para 

pengambil kebijakan. 

 




