
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Pembangunan langka Panjang (PlP) 11, seklor pertanian masih telap

mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka pembangunan perekonomian

nasional. Pembangunan pertanian yang tangguh dan modern sebagaimana diarahkan

oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 menuntul semakin dipacunya

pertumbuhan berbagai sub sektor pertanian.

Hortikultura merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memiliki potensi

pertumbuhan dan dengan demikian harus dikembangkan dalam rangka pemenuhan

gizi masyarakat, perolehan devisa maupun perbaikan ekonomi pctani. Salah satu

tanaman hortikultura yang secara nyata dapat meningkatkan pendapatan dan taraf

hidup petani serta mempunyai peluang yang cukup baik dalam peningkatan devisa

negara di bidang non migas adalah buah-buahan, yang umumnya dikonsumsi dalam

bentuk buah segar.

Konsumsi buah-buahan di Indonesia diperoleh dari produksi buah-buahan

dalam negeri dan buah-buahan impor. Pengembangan buah-buahan produksi dalam

negeri diprioritaskan pada 13 jenis buah-buahan seperti adpokat, pisang, sawo, jeruk,

salak, nenas, duku, jambu, ape!, durian, anggur, mangga dan rambulan.
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Pengembangan komoditi buah-buahan mempunyal arti strategis karena

selain dapat dikonsumsi secara langsung, juga digunakan sebagai bahan baku untuk

industri makanan dan minuman. Campur tangan Pemcrintah dalam pcngembangan

buah-buahan diwujudkan dengan menerapkan strategi pengembangan yang terbagi

atas pengembangan :

I. Jenis komoditi yang masih di impor.

2. Jenis yang telah dapat di ekspor, dan

3. Jenis yang memiliki potensi ekspor yang baik.

Prioritas pengembangan yang ditujukan untuk mensubsitusi buah impor khususnya

difokuskan pada komoditi apel, anggur dan jeruk.

Jeruk adalah salah satu komoditi hortikultura yang cukup dikenal masyarakat,

karena mempunyai nilai ekonorni tinggi scrta dapat menjadi sumber utama kebutuhan

vitamin dan mineral. Jika dilihat dari luas pertanaman dan jumlah produksinya, di

Indonesia jeruk merupakan komoditi buah-buahan terpenting ketiga setelah pisang

dan pepaya. Menurut Biro Pusat Statistik (1992), produksi jeruk Indonesia pada

tahun 1991 sebesar 353 OIl ton. Jika standar kebutuhan buah jeruk per kapita per

tahun sebesar 3,26 kilogram, dengan jumlah pcnduduk 180 juta (1991) diperlukan

buah jeruk sebanyak 745 676 ton (asumsi susut produksi 30 persen). Dengan

demikian terjadi kesenjangan penawaraan-permintaan sebesar 392 665 ton, yang

berarti sekitar 52,66 persen kebutuhan jeruk per tahun belum terpenuhi. Dengan
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kondisi di atas dapat dilihat bahwa pengembangan buah jemk di Indonesia masih

cukup baik.

Dengan adanya pcningkatan pcndapalan, pcrtambahan jumlah

penduduk dan clastisitas pendapatan terhadap perminlaan serta mulai dirintisnya

industri-industri pengolahan sari jemk, diperkirakan akan meningkatkan permintaan

buah jemk sebesar 10 persen per tahun (Bambang, 1996). Selain itu, pasar tuar negeri

juga menunjukan terjadinya kecendemngan peningkatan permintaan rata-rata per

tahun dari negara-negara tertentu yang dapat dilihat pada Tabel I.

Tabe1 1. Permintaan Dunia dan Kontribusi Buah Jemk terhadap Ekspor
Buah-buahan Tahun 1990 - 1993 (dalam kilogram)

URAIAN 1990 1991 1992 1993

Permintaan 1.642.231.000 1.927.430.000 2.405.863.000 3.251.087.000

Ekspor Buah 1.416.000 1.506.000 1.601.000 1.701.000

Ekspor Jemk - 25.046 12.264 33.979

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1995

Berdasarkan kenaikan permintaan rata-rata per tahun, maka jumlah

permintaan hingga tahun 1998 diperkirakan akan tems meningkat. Kondisi tersebut

di atas menunjukkan bahwa jemk masih memiliki peluang pasar yang besar,

khususnya untuk dalam negeri.

http://www.mb.ipb.ac.id/



4

Jeruk yang beredar di pasar dalam negeri terdiri dari berbagai jenis jeruk lokal

dan impor. Namun dalam pembahasan ini hanya difokuskan pada Jeruk Pontianak

dan Jeruk Mandarin, dengan pertimbangan bahwa kcdua jcnis jcruk tcrscbut

adalah jenis jcruk yang relatif banyak dikonsumsi masyarakat dan mudah

mendapatkannya. Selain itu Jeruk Pontianak paling banyak mendapat perhatian

dengan dicanangkannya pengcmbangan Jeruk Pontianak secara nasional dengan target

pengembangan meliputi wilayah Aceh sampai dengan Irian Jaya. Perkembangan luas

panen dan produksi Jeruk Siam di Kalimantan Barat dari tahun 1988 sampai dengan

1994 disajikan pada Tabel 2 .

Tabel 2. Luas Panen dan Produksi Jeruk Siam Tahun 1988
sampai dengan Tahun 1994

TAHUN LUASPANEN PRODUKS1 PRODUKTIVITAS
(Ha) (Ku) (Ku I Ha)

1988 7.198 76.584 10,64

1989 8.995 114.312 12,71

1990 10.941 138.141 12,63

1991 18.512 2.663.666 143,89

1992 15.082 2.247.850 149,04

1993 15.561 2.689.740 172,85

1994 8.389 2.414.840 287,86

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 1995
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Pada Tabel tersebut, terlihat bahwa produktivitas Jeruk Siam di Kalimantan

Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Namun jika dilihat dari luas

panen pada tahun 1994 jauh bcrkurang dibandingkan dengan dari Juas panen pada

tahun 1993. Hal ini disebabkan karena terjadinya kclesuan ditingkat petani dalam

mengelola usahatani jeruk yang diakibatkan oleh buruknya pengaturan tataniaga jeruk

di Kalimantan Barat yang daJam implementasinya dirasakan kurang menguntungkan

petani.

Hingga tahun 1996, lebih dari 70 persen Jeruk Pontianak dipasarkan ke

Jakarta. Sedang Jeruk Mandarin yang beredar di Jakarta hingga tahun 1993 paling

banyak didatangkan dari negara Australia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Tabel 3 dan Tabel 4 .

TabeJ 3. Pengiriman Jeruk Siam Berdasarkan Pelabuhan Tujuan
Sunda KeJapa Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1996

TAHUN JUMLAH PENGIRlMAN

KILOGRAM PERSEN

1994 40.423.500 88,42

1995 51.168.426 73,69

1996 13.669.360 77,49
(sd. Juni)
Rata-rata 35.087.095 79,87

Sumber : BKPTl Pontianak, 1996
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NO NEGARA VOLUME IMPOR TAHUN (Kilogram) JUMLAH

ASAL 1991 1992 1993 (Ha)

1. Jepang 1.883 - - 1.883

2. Taiwan 96.250 338.520 339.247 774.017

3. China 100.300 261.856 605.920 968.076

4. Singapura 2002 - - 2.002

5. AustraJia 113.128 596.994 1.947.715 2.657.837

6. USA 11.775 100.745 - 112.520

7. Pakistan - 523.057 1.442.244 1.965.301

Sumber Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor, Biro Pusat statistik,
Jakarta, Indonesia Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1993.

Beberapa tahun yang lalu, jeruk impor hanya dijual pada tempat-tempat

tertelltu dengan harga yang eukup mahal, sehingga hanya masyarakat yang

berpenghasilan menengah ICe atas yang dapat mengkonsumsinya. Namun saat ini jeruk

impor (khususnya Jeruk Mandarin) dapat ditemui di hampir semua tingkat pedagang

dengan harga yang bersaing dan relatif terjangkau olch seluruh lapisan masyarakat.

Adjid (1993) pada masa menjabat sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan,

Departemcll Pertanian mengakui bahwa kebijakan pemerintah untuk membuka kran

impor buah-buahan pada tahun 1991 melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan

Nomor 135/1991 tentang penghapusan larangan impor segar, membawa akibat

http://www.mb.ipb.ac.id/



7

te~adinya persall1gan yang semakin ketat antara komoditi yang di impor dengan

komoditi serupa di dalam negeri. Dihapuskannya bea masuk buah impor dan semakin

ketatnya persaingan antara para importir buah, menyebabkan harga Jeruk Mandarin

bisa relatif murah. Selain itu harga murah Jeruk Mandarin mungkin disebabkan oleh

pemasaran yang relatiflebih efisien.

Harga Jeruk Pontianak, sebagai produk lokal, seharusnya dapat bersaing

dengan Jeruk Mandarin. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Jeruk Pontianak yang

persediaannya relatif sedikit, dan rantai pemasarannya yang eukup panjang,

menyebabkan harga Jeruk Pontianak di pasar relatif sama dengan harga Jeruk

Mandarin (sampai dengan bulan Agustus 1996). Mulai bulan September hingga bulan

Nopember 1996 harga Jeruk Mandarin menunjukkan keeenderungan kenaikan harga

yang mecolok yaitu dari harga Rp 5.000,- sampai dengan Rp 6.000,- per kilogram

menjadi Rp 9.000,- sampai dengan Rp 11.000,- per kilogram. Kenaikan harga yang

terjadi disebabkan karena kurangnya persediaan Jeruk Mandarin, hal ini terbukti dari

sulitnya memperoleh buah Jeruk Mandarin di pasar.

Biro Pusat Statistik (1994 dan 1995) menunjukkan bahwa jumlah impor Jeruk

Mandarin pada bulan-bulan tersebut relatif berkurang. Akibatnya persediaan Jeruk

Mandarin di pasar juga menjadi berkurang sehingga terjadi kenaikan harga. Namun

pada awal bulan Desember 1996, jumlah Jeruk Mandarin yang tersedia kembali

membanjiri pasar buah di Jakarta dengan harga berkisar antara Rp 7.500,- sampai

dengan Rp 8.500,- per kilogram. Harga tersebut terus mengalami penurunan, hingga
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akhir Desember 1996 hanya berkisar antara Rp 4.500,- sampai dengan Rp 6.000,- per

kilogram sedangkan harga Jeruk Pontianak pada periode yang sarna berkisar antara

Rp 3.500,- sampai dengan Rp 4.500,- per kilogram.

Perbedaan harga yang relatif keeil ini menyebabkan Konsumen lebih suka

mengkonsumsi Jeruk Mandarin dibanding Jeruk Pontianak. Berdasarkan informasi

para Pedagang, perbandingan antara jumlah penjualan Jeruk Pontianak dengan Jeruk

Mandarin adalah I : 3

Di lain pihak dijumpai persepsi umum Konsumen yang menyatakan bahwa

kualitas buah Jeruk Pontianak masih kalah dibandingkan buah Jeruk Mandarin.

Tampilan fisik Jeruk Mandarin dianggap lebih bagus dan tahan lama serta rasanya

lebih enak. Kondisi di atas menyebabkan pasaran buah Jeruk Pontianak makin

terdesak, karena Konsumen terutama kelas menengah ke atas lebih senang

mengkonsumsi Jentk Mandarin dibandingkan Jeruk Pontianak.

Usaha untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan

pemasaran Jeruk Pontianak merupakan pertimbangan dalam penyusunan strategi

pengembangan yang lebih mantap. Awal tahun 1992, merupakan saat-saat

menghangatnya isu tataniaga Jeruk Pontianak. Masalah yang dihadapi bukanlah

masalah mencari pasar, melainkan hanya penyusunan teknik pelaksanaan tataniaganya

yang lebih bersifat aplikatif.

Masalah pcningkatan jumlah, mutu dan kontinuitas pengadaan buah jentk

masih harus dipikirkan, karena penting bagi usaha mempertahankan dan memperluas
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pasar. Sclain itu, perlu dilakukan penyusunan perencanaan pemasaran yang baik

karena keberhasilan kegiatan pemasaran merupakan syarat pokok keberhasilan

pembangunan usaha.

Keunggulan buah jeruk lokal dalam persaingan pcrdagangan pcrlu diraih dan

dipertahankan, yailu dengan menghasilkan jeruk dengan mutu prima, memberikan

harga yang bersaing dan memberikan pelayanan yang baik serta mengubah persepsi

Konsumen bahwa jeruk lokal tidak kalah baiknya dengan jeruk impor. KOller (1995),

menyatakan bahwa pemasaran modern lidak hanya menjual produk yang bagus dan

berkuaiilas melainkan dengan harga yang menarik dan membual produk terjangkau

oleh Konsumen sasaran, pemasaran juga harus dapat berkomunikasi dengan

Konsumen mereka. Pemasaran akan berhasil bila pell1asar dapat mengidenlifikasi dan

memahami kcbutuhan Konsumen akan sualu produk dan Konsumen merasa

lerpuaskan. Memahami dan memuaskan pelanggan sasaran dengan tawaran yang

unggul merupakan kunci keberhasilan dan keunlungan suatu usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di alas, maka usaha peningkalan dan

pengembangan pangsa pasar Jeruk Ponlianak, hanya akan mell1berikan hasil yang

nyala bagi Produsen dan Konsumen jika didukung oleh adanya campur tangan

Pemerintah yang diterapkan secara benar dan konsisten terutama dalam penanganan

sislem pell1asaran Jeruk Ponlianak baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar

negeri. Dcngan demikian, aspek pemasaran khususnya elisiensi dan kelcrpaduan pasar

merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhalikan, lerulama dalam
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penentuan harga jual Jeruk Pontianak yang dikaitkan dengan harga jual Jeruk

Mandarin sebagai komoditi pesaingnya.

Harga merupakan komponen pokok dalarn pernasaran yang rnenjadi salah satu

penentu keberhasilan pernasaran suatu komoditi. Persaingan harga yang terjadi bisa

berdampak kurang baik terhadap keberhasilan pemasaran Jeruk Pontianak. Atas

pertimbangan itulah, maka analisis penentuan harga jual diperkirakan akan menjadi

salah satu faktor yang sangat penting dalam rneningkatkan pangsa pasar Jeruk

Pontianak.

1.2. PerllnJlIsan Mllsalllh

Pada saat diberlakukannya larangan impor buah, Jeruk Pontianak merupakan

salah satu jenis jeruk yang banyak dieari oleh Konsumen di pasar buah Jakarta. Selain

rasa yang manis dan harga relatif terjangkau, Jeruk Pontianak juga relatif banyak dan

mudah dijumpai di pasar.

Menteri Perdagangan melalui Surat Keputusan Nomor 135 tahun 1991

membuka kran impor buah-buahan yang menyebabkan Jeruk Mandarin membanjiri

pasar buah di Jakarta. Sejak saat itu Jeruk Mandarin dengan mUlu, jumlah dan

kontinuitas ketersediaannya yang lebih terjamin rnenjadi a1ternatif lain bagi Konsurnen

untuk mengkonsumsi buah jeruk.

Disamping hal tersebut, harga yang relalif tidak berbeda jauh antara Jemk

Ponlianak dengan Jeruk Mandarin dan adanya anggapan sebagian rnasyarakal
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Indonesia bahwa segala sesuatu yang berbau impor pasti lebih bagus, menyebabkan

Jeruk Mandarin semakin diminati masyarakat dan menjadi pesaing bagi Jeruk

Pontianak. Apabila kondisi ini dibiarkan, akan dapat mengakibatkan tcrjadinya

dominasi jeruk impor pada pasar buah dalam negeri, scmentara Jeruk Ponlianak akan

semakin terdesak dan tergeser.

Dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan negatif yang timbul pada

pemasaran Jeruk Pontianak serta dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan

citra Jeruk Pontianak agar dapat bersaing dengan Jeruk Mandarin, maka untuk

jangka panjang dapat dilakukan perbaikan mutu yang sesuai dengan standar

perdagangan dan mengubah persepsi masyarakat bahwa Jeruk Pontianak tidak kalah

dibanding Jeruk Mandarin. Namun untuk jangka pendek hal yang dapat dilakllkan

adalah penetapan harga Jeruk Pontianak dan harga Jeruk Mandarin, karena harga

dapat digllnakan sebagai senjata dalam persaingan.

Penetapan harga Jeruk Pontianak yang bersaing hanya dapat dilakllkan jika

pemasaran Jeruk Pontianak mulai dari scntra produksi hingga memasuki pasar buah di

Jakarta, berlangsung dcngan tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam kondisi saat ini,

peningkatan efisiensi pemasaran hanya dapat dilakukan apabila terdapat peluang

untuk mengurangilmenghilangkan biaya-biaya tertentu dalam marjin pemasaran.

Efisiensi pemasaran suatu produk yang baik, akan memberikan kepuasan yang

merata pada semua pelaku daJam pemasarannya. Namun untuk pemasaran produk

pertanian di Indonesia umumya termasuk ke dalam kategori dengan tingkat efisiensi
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lebih rendah, keuntungan yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran tidak

sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya. Kepuasanlkeuntungan hanya dinikmati

oleh pihak-pihak tertcntu.

Dalam pemasaran Jeruk Pontianak, Pedagang Besar mempunyai peran yang

sangat besar terutama dalam penentuan jumlah dan harga jeruk yang akan dipasarkan.

Pedagang Besar diduga merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan dan marjin

yang paling besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pedagang Besar memiliki

posisi tawar menawar (batgaillillg posilion) yang cukup kuat, sehingga penentuan

harga di tingkat Pedagang Besar akan memberi pengaruh yang nyata dalam

perkembangan pasar Jeruk Pontianak.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, kiranya perlu dirumuskan

terlebih dahulu permasalahan tersebut dalam bcbcrapa pertanyaan, yaitu :

1. Berapa marjin yang diterima oleh setiap pihak yang terlibat dalam proses

pemasaran Jeruk Pontianak dan Jeruk Mandarin?

2. Bagaimana tingkat efisiensi pemasaran Jeruk Pontianak dan Jeruk Mandarin?

3. Pada tingkat perbandingan harga Jeruk Pontianak dan Jeruk Mandarin berapa,

penjualan Jeruk Pontianak bertambah ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan hasil perumusan masalah tersebut di atas, ditetapkan tujuan

penelitian sebagai berikut :
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