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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Analisis 

Penawaran Buah Jeruk Indonesia yang bertujuan untuk panduan dan referensi yang 

dilakukan selama penelitian. Penelitian tedahulu yang membahas tentang jeruk, 

trend permintaan dan penawaran dan juga variabel lain yang ada sangkut paut 

tentang penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu, diantaranya : 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asmidah (2013) yang 

menganalisis tentang Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran 

Jeruk Manis Dibeberapa Pasar Tradisional Yang Ada Di Kota Medan. Metode yang 

digunakan adalah analisis regresi linier dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan alat bantu SPSS.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa Penawaran jeruk manis secara serempak 

dipengaruhi oleh harga beli pedagang, biaya penjualan, dan keuntungan. Hal ini 

dapat dilihat dari uji F, dimana Fhitung (50,629) > FTabel (2,975) pada ∝ = 5%. 

Secara parsial, variabel harga beli pedagang tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap jumlah penawaran jeruk manis yaitu pada taraf kepercayaan 95%. 

Berdasarkan uji T dapat Thitung (-0,887) < Ttabel (2,048). Secara parsial, variabel 

biaya penjualan berpengaruh secara nyata terhadap jumlah penawaran jeruk manis 

yaitu pada taraf kepercayaan 95%. Bedasarkan uji T dapat dilihat bahwa Thitung 

(2,182) > Ttabel (2,048). Secara parsial, variabel keuntungan berpengaruh secara 
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nyata terhadap jumlah penawaran jeruk manis yaitu pada taraf kepercayaan 95%. 

Bedasarkan uji T dapat dilihat bahwa Thitung (3,782) > Ttabel (2,048). Sedangkan  

permintaan jeruk manis secara serempak dipengaruhi oleh harga beli konsumen, 

pendapatan rata-rata, dan jumlah tanggungan. Hal ini dapat dilihat dari uji F, 

dimana Fhitung (35,388) > Ftabel (2,975) pada ∝ = 5%. Secara parsial, variabel 

harga berpengaruh secara nyata terhadap jumlah permintaan jeruk manis yaitu pada 

taraf kepercayaan 95%. Bedasarkan Thitung (4,584) > Ttabel (2,048). Secara parsial, 

variabel pendapatan berpengaruh secara nyata terhadap jumlah permintaan jeruk 

manis yaitu pada taraf kepercayaan 95%. Bedasarkan uji T dapat dilihat bahwa 

Thitung (7,558) > Ttabel (2,048). Secara parsial, variabel jumlah tanggungan tidak 

berpengaruh secara nyata terhadap jumlah permintaan jeruk manis yaitu pada taraf 

kepercayaan 95%. Berdasarkan uji T dapat dilihat bahwa Thitung (1,143) < Ttabel 

(2,048). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Samuel Noviantara Purba, 

Rahmanta dan Satia Negara Lubis (2014), yang menganalisis tentang  

Permintaan dan Penawaran Serta Elastisitas Gula Kristal Putih Tahun 2001-2011, 

serta menganalisis dan meramalkan trend permintaan, penawaran, harga gula serta 

elastisitas gula Kristal putih di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2012-2020. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis peramalan trend linear dengan 

menggunakan software Minitab 16 dengan periode peramalan 2012 hingga 2020.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa dari tahun 2001-2011 permintaan gula 

kristal putih mengalami penurunan sebesar 0,03% dan penawaran gula kristal putih 

juga turun hingga mencapai 0,09%. Trend permintaan dan trend harga gula kristal 
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putih tahun 2012-2020 adalah meningkat sedangkan trend penawaran gula kristal 

putih adalah menurun. Elastisitas permintaan dan penawaran gula kristal putih 

tahun 2001-2011 adalah sebesar -0,0023 (inelastis) dan -0,0075 (inelastis). 

Sedangkan Elastisitas permintaan dan penawaran gula kristal putih tahun 2012-

2020 diramalkan sebesar 0,0067 (inelastis) dan -0,1524 (inelastis). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wisno Andrianto (2013) yang 

menganalisis tentang Trend dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran 

Gula Nasional. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil trend penawaran gula 

pasir di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama rentang 

waktu tahun 1998-2011, dengan slope positif sebesar 67.653,54 Artinya setiap X 

(tahun) meningkat satu satuan tahun maka penawaran meningkat sebesar 67.653,54 

ton dengan laju pertumbuhan sebesar 7,28%. Nilai R square pada analisis regresi 

linear berganda adalah 97,1% menunjukan bahwa variasi dari harga gula pasir, 

harga gula merah, harga kopi arabika, harga teh hitam, harga pupuk Urea, harga 

pupuk ZA, rendemen, luas areal panen, dan produksi tebu secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap jumlah penawaran gula nasional. 

Sedangkan hasil dari R square analisis Two-Stage Least Square adalah R² (R 

Square) sebesar 0,996. Hal ini menunjukan bahwa 99,6% variabelitas variabel 

harga gula eceran dipengaruhi oleh harga gula petani, harga gula merah, harga kopi 

arabika, harga teh hitam, harga pupuk Urea, harga pupuk ZA, rendemen, luas areal 

dan produksi tebu. Masih ada beberapa faktor lain yang diduga bisa mempengaruhi 

penawaran gula nasional, antara lain adalah tingginya biaya input, pengetahuan dan 

teknologi serta kebijakan pemerintah. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syafi’ah (2010) yang 

menganalisis tentang Analisis Penawaran Salak Pondoh (Sallaca Edullis) Di 

Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi penawaran salak pondoh di Kabupaten Sleman dan mengetahui 

tingkat elastisitas penawaran salak pondoh di Kabupaten Sleman. Metode dasar 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian 

dipilih secara purposive yaitu di Kabupaten Sleman. Sedangkan jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series selama 18 tahun 

dari tahun 1990-2007. Hubungan antara penawaran salak pondoh dengan faktor-

faktor yang diduga berpengaruh dirumuskan dalam model lag yang didistribusikan 

dengan pendekatan model penyesuaian Nerlove. Bedasarkan hasil analisis 

diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0,974. Bedasarkan dari uji F diperoleh nilai F 

(0,000) signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Hasil analisis uji t menunjukkan 

bahwa variabel harga salak pondoh tahun sebelumnya, jumlah pohon panen salak 

pondoh tahun sebelumnya, harga pupuk SP-36 tahun t-1, rata-rata curah hujan tahun 

tanam dan jumlah produksi salak pondoh tahun sebelumnya merupakan variabel 

yang berpengaruh nyata terhadap penawaran salak pondoh di Kabupaten Sleman.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M.Sholehudin (2006) dalam 

penelitian yang berjudul penelitian Analisis Trend Penawaran Cabai Besar 

(Capsicum a nnum. L) dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis trend yang digunakan untuk memprediksi perkembangan jumlah produksi 

cabai yang ditawarkan oleh petani dan harga penawaran cabai besar di Banyuwangi 

menunjukan kenaikan sebesar 642.94 ton pertahun. Sedangkan perkembangan 



12 
 

harga penawaran cabai besar per kilogram di Banyuwangi juga mengalami 

kenaikan sebesar Rp.236,6 pertahun. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda 

diketahui bahwa secara simultan (bersama-sama) luas panen dan harga cabai besar 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi cabai besar yang 

ditawarkan oleh petani di Desa Sukomaju Kecamatan Srono Kabupaten 

Banyuwangi. Adapun hasil penellitian secara parsial (per variabel) diketahui bahwa 

luas panen berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah produksi cabai besar 

yang di tawarkan oleh petani di Desa Sukomaju Kecamatan Srono Kabupaten 

Banyuwangi. Artinya bahwa setiap semakin luas panen yang dilakukan oleh petani 

cabai besar maka akan semakin banyak jumlah produksi cabai besar yang 

ditawarkan oleh petani di Desa Sukomaju Kecamatan Srono Kabupaten 

Banyuwangi. Sedangkan harga penawaran cabai besar memiliki  pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap jumlah produksi cabai besar yang ditawarkan oleh petani 

di Desa Sukomaju Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Artinya bahwa 

semakin mahal harga cabai besar yang ditawarkan maka mengindikasikan bahwa 

jumlah produksi yang ditawarkan di Desa Sukomaju Kecamatan Srono Kabupaten 

Banyuwangi semakin sedikit. 

2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Teori Penawaran 

 Penawaran didefinisikan sebagai banyaknya suatu barang yang ingin 

ditawarkan oleh produsen dipasar pada berbagai tingkat harga pada suatu saat 

tertentu (Suryawati,2006:17). 
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang oleh 

produsen, yakni (Suryawati, 2006:19) : 

1. Harga barang itu sendiri. 

 Harga yang tinggi akan menguntungkan bagi produsen sehingga ia akan 

menambah penawarannya di pasar. Perubahan harga ini hanya menyebabkan 

pergerakkan disepanjang kurva penawaran. 

2. Perubahan salah satu atau lebih faktor-faktor lain (tidak ceteris paribus). 

Perubahan ini akan menyebabkan pergeseran seluruh kurva penawaran. Jika 

penawaran naik, maka kurva penawaran akan bergeser kekanan. Sebaliknya jika 

penawaran turun, maka kurva penawarannya turun,maka kurva penawarannya 

akan bergeser kekiri. Beberapa faktor pembentuk cateris patribus adalah :  

a. Teknologi 

 Penggunaan teknologi tinggi dalam proses produksi bisa menekan biaya 

produksi karena produksi bisa dilakukan secara efesien. Penurunan biaya 

produksi akan menambah penawaran produsen. 

b. Harga input  

 Bila teknologi yang digunakan tidak berubah sedangkan biaya atau harga input-

input berubah, maka biaya produksi akan berubah yang akhirnya akan 

mempengaruhi penawaran. 

c. Harga barang lain yang berkaitan. 

 Jika barang lain merupakan barang subtitusi, maka jika harga barang subtitusi, 

misal gandum turun, maka penawaran beras akan turun. 
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 Jika barang lain merupakan barang komplementer,maka jika harga barang 

komplementer,misal gula naik,maka penawaran kopi akan turun. 

d. Struktur Pasar  

 Pengurangan tarif kuota atas suatu barang dari luar negeri akan membuka pasar 

bagi produsen dari luar negeri sehingga penawaran barang tersebut dipasar 

dalam negeri akan naik. 

e. Faktor-faktor lain seperti kebijakan pemerintah. 

 Jika pemerintah meningkatkan standar bebas polusi udara,maka penawaran akan 

turun karena produsen harus menambah ongkos untuk membuat perlengkappan 

mesin mobil yang tidak membuat polusi. 

Penawaran suatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga 

oleh beberapa faktor lainnya. Bagaimana harga akan mempengaruhi jumlah yang 

ditawarkan, analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, 

selanjutnya perlu pulalah diteliti peranan faktor-faktor lainnya dalam 

mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan yaitu (Sadono Sukirno, 2013): 

1. Harga Barang Lain 

 Telah diterangkan dalam membahas teori permintaan bahwa barang-barang ada 

yang saling bersaing (barang-barang pengganti) satu sama lain dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Barang-barang seperti itu dalam menimbulkan pengaruh 

yang penting kepada penawaran sesuatu barang. Oleh karena kenaikan biaya 

produksi diluar negeri maka buku tulis yang diimpor bertambah mahal harganya. 

Beberapa konsumen buku tulis impor sekarang lebih suka membeli buku tulis 

buatan dalam negeri dan menaikan permintaan terhadapnya. Kenaikan 
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permintaan ini akan memberikan dorongan kepada produsen dalam negeri untuk 

menaikan produksi dan penawaran buku tulis. 

2. Biaya untuk Memperoleh Faktor Produksi 

 Pembayaran kepada faktor-faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat 

penting dalam proses produksi berbagai perusahaan. Pengeluaran tersebut 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. 

Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efesiensi, kenaikan harga faktor-faktor 

produksi akan menaikan biaya produksi akan menyebabkan biaya produksi 

melebihi hasil penjualannya dan mereka mengalami kerugian ini dapat 

menimbulkan penutupan usaha tersebut dan jumlah penawaran menjadi 

berkurang. Perusahaan lainnya, kenaikan harga faktor-faktor produksi 

mengurangi keutungan mereka. Kalau tingkat keuntungan sesuatu usaha tidak 

menarik lagi, mereka akan pindah keusaha lain juga tindakan ini dapat 

mengurangi penawaran dalam sesuatu kegiatan ekonomi tertentu.  

3. Tujuan Perusahaan 

 Teori ekonomi selalu dimisalkan perusahaan berusaha memaksimumkan 

keuntungan. Pemisalan ini tiap perusahaan tidak berusaha untuk menggunakan 

kapasitas memproduksinya secara maksimal, tetapi akan mengunakannya pada 

tingkat kapasitas yang memaksimumkan keuntungannya. Prakteknya 

perusahaan-perusahaan banyak yang mempunyai tujuan lain ada perusahaan 

yang tidak mau mengambil resiko, untuk itu mereka melakukan kegiatan yang 

lebih selamat walaupun keuntungannya lebih kecil. Adapula perusahaan, seperti 

misalnya perusahaan yang memiliki pemerintah, lebih menekankan mencapai 
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produksi yang maksimal daripada keuntungan yang maksimal. Tujuan yang 

berbeda-beda tersebut menimbulkan efek yang berbeda terhadap penetuan 

tingkat produksi dengan demikian penawaran sesuatu barang akan berbeda 

sifatnya sekiranya terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan.  

4. Tingkat Teknologi 

 Tingkat teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan 

banyaknya jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan produksi dan 

perkembangan ekonomi yang pesat diberbagai negara terutama disebabkan oleh 

penggunaan teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi telah dapat 

mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu 

barang dan menciptakan barang-barang baru. Hubungannya dengan penawaran 

suatu barang, kemajuan teknologi menibulkan dua efek berikut: (i) Produksi 

dapat ditambah dengan lebih cepat, dan (ii) biaya produksi semakin murah. 

Dengan demikian keutungan menjadi bertambah tinggi. Berdasarkan kepada 

kedua akibat ini dapatlah disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung 

untuk menimbulkan kenaikan penawaran. 

Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat 

hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan 

para penjual. Hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk 

menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan 

untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran 

pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin 
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banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, 

makin rendah harga sesuatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang 

ditawarkan Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukan hubungan 

diantara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang 

ditawarkan. (Sadono Sukirno, 2013) 

Hubungan antara harga (rupiah) dan jumlah yang ditawarkan (unit) dapat 

digambarkan dengan contoh daftar penawaran dan kurva penawaran berikut: 

Tabel.2. Contoh Daftar Penawaran dan Kurva Penawaran 

 

 

Gambar.1. Kurva Penawaran 

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 2. dapatlah dibuat kurva 

penawaran seperti yang ditunjukan gambar 1 Titik A,B,C,D dan E dalam Gambar 
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A 5000 900 

B 4000 800 

C 3000 600 

D 2000 375 

E 1000 100 
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2.1 secara berturut-turut menggambarkan keadaan A,B,C,D dan E dalam Tabel 2.1. 

Kurva SS, yaitu kurva yang melalui titik A,B,C,D dan E adalah kurva penawaran. 

Menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan diantara dua pengertian, yaitu : 

“Penawaran” dan “Jumlah barang yang ditawarkan”. Berdasarkan analisis 

ekonomi, penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran. Sedangkan jumlah 

barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat 

harga tertentu. Sebagai contoh titik C menggambarkan keadaan berikut: pada harga 

Rp.3000 jumlah barang yang ditawarkan adalah 600 buah. Informasi ini 

menunjukan “jumlah barang yang ditawarkan” pada harga Rp.3000.” penawaran” 

digambarkan oleh kurva ABCDE. 

Pada umumnya kurva penawaran menaik dari kiri bawah ke kanan atas. 

Bentuk kurva penawaran bersifat seperti itu karena terdapat hubungan yang harga, 

makin banyak jumlah yang ditawarkan. Kurva semacam itu mempunyai elastisitas 

yang positif. 

Elastisitas harga penawaran (Price Elasticity of Supply) mengukur prosentase 

perubahan harga barang itu sendiri (Suryawati, 2006). Pada penawaran respon 

tersebut adalah positif. 

 %  ∆ Q  =  ∆ Q  .   P 

Es =  

 % ∆ P    = ∆ P        Q 

a. Es > 1 disebut elastis,yaitu jika harga naik 10% maka jumlah yang ditawarkan 

akan naik lebih dari 10% 

b. Es  < 1  disebut inelastis,yaitu jika harga naik 10% maka jumlah yang ditawarkan 

akan naik kurang dari 10%. 
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c. Es =  0 disebut unitery,yaitu jika harga naik 10% maka jumlah yang ditawarkan 

akan naik 10%. 

Elastisitas penawaran mempunyai lima sifat tingkat elastisitas yaitu : elastis 

sempurna, elastis tidak sempurna,elastis, elastis uniter, dan tidak elastis.   

P  P       S1          

    

          SO 

  

0 Q         0      Q 

(i) Elastis sempurna    (ii) Tidak elastis sempurna 

 

P     P       

        S3 

                                    P            

     S3            P1           

        S4                    

 

0        Q 0     Q    Q1       Q    

 (iii) Elastis uniter               (iv) Tidak elastis  
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             P 

            

                                         P                                       

                                         P1    S5 

              

    Q           Q      Q1  Q 

 (v) Elastis 

Gambar.2. Elastisitas Penawaran 

Elastis sempurna wujud apabila para penjual bersedia menjual semua 

barangnya pada suatu harga tertentu. Apabila penawaran sesuatu barang bersifat 

elastis sempurna, kurva penawarannya sejajar dengan sumbu datar. 

Tidak elastis sempurna (kurva penawarannya sejajar sumbu tegak) wujud 

apabila penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya walaupun harga 

bertambah tinggi. Gambar 2.2 (i) dan (ii) mengambarkan bentuk dari elastisitas 

penawaran yang elastis sempurna (So) dan tidak elastis sempurna (S1). 

Kurva penawaran yang tidak elastis, elastisnya uniter dan elastis,ditunjukan 

dalam Gambar 2.2. (iii) hingga (v). Kurva elastisnya uniter (S3) apabila kurva 

tersebut bermula dari titik 0. Kurva penawaran adalah tidak elastis (S4) apabila 

perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran 

dan kurva penawaran adalah elastis (S5) apabila perubahan harga menyebabkan 

perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. 
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2.2.2. Tinjauan Umum Tanaman Jeruk 

Indonesia terdapat berbagai macam varietas jeruk. Keragaman jeruk sangat 

tinggi yang ditunjukkan oleh banyaknya anggota pada marga Citrus. Meskipun 

demikian, yang dianggap sebagai jeruk yang asli hanya 3 kelompok yaitu mandarin, 

jeruk besar dan sitron, sedangkan yang lainnya hasil persilangan dari ketiga 

kelompok tersebut. Kelompok mandarin sendiri terdiri dari banyak spesies yang 

secara fenotipik berbeda jauh. 

Penyebaran beberapa spesies jeruk khususnya di Indonesia, sangat cepat 

dan luas, hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan varietas-varietas jeruk 

local komersil dari beberapa speseis seperti jeruk keprok garut (Jawa Barat), 

Tawangmangu (Jawa Tengah), Blinyu (Jawa Timur), Batu 55 (Jawa Timur), Pulung 

(Ponorogo), siam Pontianak (Kalimantan Barat), siam madu (Sumatera Utara) dan 

siam banjar (Kalimantan Selatan), sedangkan untuk jeruk manis antara lain jeruk 

manis pacitan (Jawa Timur) dan jeruk manis punten (Jawa Timur).  

Tergantung pada spesiesnya, jeruk memerlukan 5-6, 6-7 atau 9 bulan basah 

(musim hujan). Bulan basah ini diperlukan untuk perkembangan bunga dan buah 

agar tanahnya tetap lembab. Di Indonesia tanaman ini sangat memerlukan air yang 

cukup terutama di bulan Juli-Agustus. Jeruk memerlukan cukup sinar matahari 

untuk pembungaan dan untuk mendapatkan mutu buah yang baik cahaya yang 

dibutuhkan Temperatur optimal antara 25-30 ºC dan Jeruk Keprok memerlukan 

temperatur 20ºC. Kelembabpan udara yang dikehendaki tanaman apel sekitar 70-

80%.  
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Tanaman Jeruk (Malus Sylevestris Mill) memiliki sistematika ilmiah 

sebagai berikut : 

 Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

 Sub Kingdom : Tracheobionta (Tumbuhan Berpembuluh) 

 Super Divisi  : Spermatophyta (Tumbuhan Berbiji)  

 Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan Berbunga) 

 Kelas : Magnoliopsida (Tumbuhan Dikotil)  

 Sub Kelas : Rosidae  

 Ordo : Sapindales  

 Famili : Rutaceae  

 Genus : Citrus  

 Spesies : Citrus sp 

Buah jeruk memilki banyak vitamin seperti vitamin A, B1, B2, dan vitamin 

C. Terdapat pula sejumlah mineral seperti protein, magnesium, kalsium, zat besi, 

fosfor, zinc, serta unsur-unsur lainnya dalam buah jeruk, menjadikannya tergolong 

sebagai tanaman obat, dan dapat memberikan sejumlah manfa’at untuk kesehatan. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 Bagi para petani di Indonesia pengaruh globalisasi perdagangan 

internasional merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan lagi sehingga produk 

buah import dapat masuk dengan mudah ke dalam pasar dalam negeri. Penurunan 

produksi buah jeruk diakibatkan pemanasan global yang semakin meningkat dan 

menyusut lahan pertanian dengan penggunaan pupuk kimia serta alih fungsi lahan.  
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Produksi buah jeruk dengan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi tidak 

dapat menjamin ketersedian kebutuhan buah Jeruk lokal akhirnya, impor buah jeruk 

semakin melonjak tinggi di pasaran. Kondisi pemasaran buah jeruk di Indonesia 

dengan produk buah jeruk lokal produksinya selalu mengalami ketersedian yang 

belum memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga harga juga selalu berubah 

sehingga kebijakan pemerintah yang diharapkan ialah penetapan harga pokok apel  

di tingkat petani 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kajian pustaka, maka 

kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian Penawaran  

 Salah satu upaya untuk melindungi pasar domestik dari buah impor, 

Pemerintah memberlakukan kebijakan yakni pembatasan volume impor komoditas 
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Penawaran Buah Jeruk Indonesia 

Trend Penawaran Buah Jeruk 

Rekomendasi Kebijakan Pemerintah 
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 Jumlah Jeruk Import (Ton) 

 

 Harga Jeruk Lokal (Rp) X1 

 Luas Panen Buah Jeruk (Ha ) X2 
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hortikultura. Kebijakan ini diatur dalam peraturan menteri pertanian no 03/2012 

tentang rekomendasi import produk hortikultura dan peraturan menteri 

perdagangan no. 60/2012 Kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut keputusan 

pemerintah membatasi pemasukan produk impor hanya melalui empat pintu masuk 

yakni pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), 

Pelabuhan Makasar dan Bandara Udara Soekarno Hatta (Banten). Pemerintah 

berharap dengan keluarnya kebijakan tersebut daya saing produk hortikutura 

khususnya buah dalam negeri bisa meningkat.  

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik nilai impor buah-buahan Indonesia 

sekitar Rp. 3,7 triliun per tahun, namun bila dilihat angka Pendapatan Domestic 

Bruto (PDB) buah-buahan Indonesia yang mencapai Rp 250 triliun, nilai impor 

buah-buahan ini tidaklah besar. Data yang diolah Direktorat Jenderal Hortikultura 

kementerian Pertanian buah yang banyak diimpor Indonesia adalah apel, anggur, 

pir, kiwi dan durian. Buah-buahan import sebagian bisa diproduksi di dalam negeri, 

namun dalam jumlah, mutu dan musim panen yang berbeda.  

 Strategi pemasaran buah nusantara harus bisa dilakukan dengan subsidi atau 

tanpa bantuan pemerintah. Dunia global saat ini, strategi pemasaran bisa menjadi 

kunci untuk bisa menang dalam persaingan. Strategi pemasaran yang baik, 

membuat banyak masyarakat menyukai buah nusantara dibanding buah import. 

 Tingkat kesegaran, buah lokal sudah pasti lebih unggul karena proses 

pendistribusiannya lebih singkat ketimbang buah impor yang disimpan lama dalam 

gudang. Buah tropika asli Indonesia lebih bervariasi, jumlahnya sangat banyak dan 
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ada sepanjang waktu, misalnya buah pisang dan papaya belum lagi ditambah buah-

buahan yang musiman seperti salak, alpukat, rambutan mangga dan durian.  

 Peritel lebih menampilkan buah impor ketimbang buah nusantara, karena 

buah impor mendapatkan dana promosi dari negara asal, dengan dana promosi 

tersebut, buah import akan terpampang di etalase berpendingin, sedangkan buah 

nusantara dilokasi yang kurang strategis, untuk meningkatkan pasokan buah di 

dalam negeri, pemerintah akan membenahi agrobisnis buah ada 3 upaya yang akan 

pemerintah kerjakan yakni: 

1. Pengembangan kawasan agrobisnis buah 

 Pemerintah akan membuat belt buah tropis, salah satunya dikawasan 

Cirebon, Indramayu dan Majalengka. Pengembangan kawasan tersebut 

diharapkan bisa memasok buah ke kota-kota besar di Indonesia. 

2. Pengembangan sistem perbenihan  

 Pemerintah akan memperbaiki kualitas tanaman buah di masyarakat, 

selama ini buah yang dihasilkan cenderung kualitasnya beragam, meski 

berasal dari satu pohon hal ini karena benih tanaman berasal dari biji oleh 

karena itu akan diganti dengan paling tidak sistem sambung samping untuk 

memperbaiki kualitas tanaman. 

3. Perbaikan sistem perlindungan tanaman 

  Pemerintah akan mengembangkan system early warning system, 

selain itu pengembangan perlindungan tanaman yang ramah lingkungan 

seperti biopestisida dan mikoriza. Kegiatan tersebut kita harapkan buah 

nusantara lebih seragam kualitasnya dan bisa ada sepanjang tahun, terutama 
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untuk mengisi pasar saat off season (tidak musim buah). Pemerintah akan 

terus meningkatkan kualitas dan produksi buah-buahan lokal untuk 

meningkatkan daya saing terhadap produk impor. Pasalnya, Indonesia 

memiliki wilayah strategis untuk mengembangkan buah-buahan tropis yang 

tidak dapat diproduksi dikawasan sub-tropis, sebab banyak buah - buahan 

impor yang masuk ke Indonesia telah dapat disaingi oleh buah - buahan 

lokal. Hasil dari kerangka pemikiran penawaran buah jeruk indonesia ini 

diharapkan dapat menjadikan rekomendasi kebijakan pemerintah untuk 

menetapkan harga buah jeruk lokal serta dapat meningkatkan jumlah 

produksi buah jeruk serta luas panen dalam negeri sehingga ketergantungan 

terhadap buah jeruk import dapat di kurangi. 




