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Hingga saat ini sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian 

nasional. Bentuk kontribusi utama sektor pertanian terhadap pembangunan nasional umumnya 

diwujudkan dalam menghasilkan bahan pangan bagi penduduk, kesempatan berusaha, 

menyediakan faktor produksi dalam bentuk tenaga kerja dan pembentukan modal investasi, 

mendukung sektor non-pertanian melalui penyediaan bahan baku industri dan pasar bagi 

produksi dalam negeri serta menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor hasil pertanian.  

Alam Indonesia dilimpahi dengan kekayaan perbuahan yang berlimpah, dalam berbagai jenis. 

Hal ini ditambah oleh daya dukung komoditi unggulan Holtikultura yang cukup banyak tersedia 

di dalam negeri, baik bibit, teknologi maupun lahan.  

Produk Buah Indonesia sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan sebagai komoditas andalan 

ekspor, hal ini mengingat banyaknya jumlah dan ragam jenis buah yang sudah diperdagangkan 

ke luar negeri. Dari beberapa buah yang diekspor ke Luar Negeri, Manggis memberikan 

kontribusi yang tertinggi, pada tahun 2002 volume ekspornya 6.512.423 Kg, diikuti buah Nenas 

dengan volume ekspornya sebesar 3.734.414 Kg dan ketiga buah Mangga 1.572.634 Kg. 

Buah-buahan merupakan komoditas komersial yang sangat strategis untuk dikembangkan dan 

diperdagangkan baik di pasar daerah, nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan 

produksi buah-buahan sangat kuat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya (iklim/cuaca). 

Sehingga kondisi yang optimal pada suatu daerah untuk produksi komoditas jenis buah-buahan 

merupakan keunggulan komparatif yang sangat penting. Jawa Timur yang memiliki penduduk 

dan tanah yang cocok untuk pertanian telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi sub 

sektor hortikultura khususnya produksi buah, pada tahun 2002 produksi buah Jawa Timur 

sesbesar 2.441.442 Ton atau setara dengan 28,10% dari produksi buah nasional.  

Dari paparan-paparan diatas maka peneliti mengambil topik penelitian Analisis Kontribusi 

Produksi buah Jawa Timur terhadap Produksi Buah Nasional. Pada penelitian yang diteliti ada 3 

Komoditi Manggis, Nanas,dan Mangga yang merupakan 3 posisi terbesar dalam Volume dan 

nilai ekspor buah Naional. 

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series 

yang diperoleh dari dari instansi seperti Biro Pusat Statistik (BPS), Bina Sarana Pertanian 

Departemen Pertanian (BSP-Deptan) dan instansi-instansi lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisa trend model Time series yang digunakan saat 

ini adalah untuk membahas perubahan produksi Buah-buahan lokal antara lain Mangga, Manggis 

dan Nanas serta memperkirakan jumlah produksi buah-buah tersebut dimasa mendatang. 

Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis trend yang meliputi trend produksi dan 

produktivitas diketahui bahwa: 

1.Berdasarkan hasil analisis pada komoditi buah Manggis pada tahun 1995 – 2004 dapat 

disimpulkan bahwa Trend produksi Manggis Nasional terjadi kenaikan produksi sebesar 

7.530,60 ton pertahun sedangkan trend produksi Buah Manggis Jawa Timur naik sebesar 341,75 

ton pertahun, Trend produktivitas buah Manggis Nasional dan Jawa Timur mengalami trend 



yang positif, akan tetapi trend produktivitas buah Manggis nasional masih lebih baik dari pada 

produktivitas buah Manggis Jawa Timur. Sedangkan kontribusi yang diberikan Jawa Timur 

masih sangat rendah yaitu rata-rata sebesar 2% per tahun. 

2.Berdasarkan hasil analisis pada komoditi buah Nanas pada tahun 1995 – 2004 dapat 

disimpulkan bahwa Trend produksi Nanas Nasional terjadi kenaikan produksi sebesar 39.077,10 

ton pertahun sedangkan trend produksi Buah Manggis Jawa Timur Turun naik sebesar 12.087,63 

ton pertahun, Trend produktivitas buah Nanas Nasional dan Jawa Timur mengalami trend yang 

positif, akan tetapi trend produktivitas Nasional masih lebih baik dari pada produktivitas buah 

Nanas Jawa Timur. Sedangkan kontribusi produksi yang diberikan Jawa Timur cukup tinggi 

yaitu rata-rata sebesar 30 % per tahun 

3.Berdasarkan hasil analisis pada komoditi buah Mangga pada tahun 1995 – 2004 dapat 

disimpulkan bahwa Trend produksi Mangga Nasional terjadi kenaikan produksi sebesar 93,953 

ton pertahun sedangkan trend produksi Buah Mangga Jawa Timur Turun naik sebesar 36.698,78 

ton pertahun, Trend produktivitas buah Mangga Nasional dan Jawa Timur mengalami trend yang 

negatif, akan tetapi trend produktivitas Nasional masih lebih baik dari pada produktivitas buah 

Mangga Jawa Timur. Sedangkan kontribusi produksi yang diberikan Jawa Timur cukup tinggi 

yaitu rata-rata sebesar 35 % per tahun.  

  

 


