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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian 

nasional, sebab Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar 

masyarakat Indonesia bergerak dalam bidang pertanian. Perkembangan ekonomi 

nasional pada abad ini masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Tahapan-

tahapan yang sejalan dengan perkembangan ekonomi, maka kegiatan jasa-jasa dan 

bisnis yang berbasis pertanian akan semakin meningkat, yaitu kegiatan agribisnis 

akan menjadi salah satu kegiatan unggulan pembanguan ekonomi nasional dalam 

berbagai aspek yang luas kegiatan ekonomi yang berbasis pada tanaman pangan 

dan hortikultura merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis di Indonesia. 

Tanaman jeruk adalah tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia. 

Cina dipercaya sebagai tempat pertama kali jeruk tumbuh. Sejak ratusan tahun 

yang lalu, jeruk sudah tumbuh di Indonesia baik secara alami atau 

dibudidayakan. Tanaman jeruk yang ada di Indonesia adalah peninggalan 

orang Belanda yang mendatangkan jeruk manis dan keprok dari Amerika dan 

Italia (Departemen pertanian, 2012).  

Kebutuhan terhadap buah-buahan, seperti buah jeruk terus meningkat sejalan 

dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, dan 

makin tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan bergizi. 

Kebutuhan terhadap buah jeruk juga cenderung meningkat dengan adanya 
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kemajuan teknologi dan pengetahuan yang memungkinkan pengolahan buah-

buahan lebih beragam. Hal ini berarti membuka peluang yang baik bagi petani dan 

pengusaha jeruk. 

Selain dipasarkan dalam bentuk segar, buah jeruk dengan bantuan tekhnologi 

moderen bisa diolah sedemikian rupa misalnya, minuman segar, sari 

buah, sirup, minyak wangi, jelly buah, tepung instan, sabun dan lain-lain 

(Departemen Pertanian, 2007).  

Sentra jeruk di Indonesia tersebar meliputi: Garut (Jawa Barat), Tawangmangu 

(Jawa Tengah), Batu (Jawa Timur), Tejakula (Bali), Selayar (Sulawesi Selatan), 

Pontianak (Kalimantan Barat) dan Medan (Sumatera Utara), karena adanya 

serangan virus CVPD (Citrus Vein Phloen Degeneration), beberapa sentra 

penanaman mengalami penurunan produksi yang diperparah lagi oleh sistem 

monopoli tata niaga jeruk yang saat ini tidak berlaku lagi. 

Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang berfungsi sebagai 

sumber gizi, sumber pendapatan, dan sumber devisa negara. Besarnya kontribusi 

agroindustri jeruk dalam meningkatkan pendapatan akan menumbuhkan sentra 

pengembangan jeruk baru. Ketersediaan varietas unggul, baik mutu maupun 

produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen menjadi mutlak yang harus 

dipenuhi dalam era pasar bebas. Untuk mencapai imbangan antara permintaan dan 

penawaran, maka produksi jeruk nasional perlu terus ditingkatkan. 

Jeruk merupakan komoditas buah yang cukup menguntungkan untuk 

diusahakan. Jika diusahakan dengan sungguh-sungguh terbukti mampu 

meningkatkan kesejahteraan petani, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, 



3 
 

kesempatan kerja, konsumsi buah meningkat, dan dapat menumbuh-kembangkan 

perekonomian regional serta peningkatan pendapatan nasional. Oleh karena itu 

pemacuan produksi jeruk dan perbaikan manajemen penjualan sesuai permintaan 

pasar akan berdampak nyata terhadap kelangsungan hidup banyak masyarakat 

khususnya yang mencari nafkah dibidang usaha buah jeruk (Departemen Pertanian, 

2007).  

Tabel.1. Produksi Jeruk Di Indonesia Tahun 2005-2015 

Sumber : Diolah dari Direktorat Jendral Hortikultural Dan BPS(2017) 

Berdasarkan data tabel di atas menunjukan produksi terhadap buah jeruk 

mengalami fluktuatif sehingga dapat mempengaruhi penawaran. Kebutuhan jeruk 

saat ini terus fluktuatif sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Semakin 

banyaknya penduduk maka kebutuhan pangan juga semakin banyak, begitu pun 

terhadap buah. 

 Penawaran buah jeruk sebagai banyaknya barang yang ditawarkan oleh 

penjual pada suatu pasar di Indonesia, pada periode sebelas tahun, dan pada tingkat 

harga tertentu. Penawaran buah jeruk di Indonesia berkaitan dengan jumlah 

produksi jeruk lokal, kebutuhan jeruk didalam negeri dan jumlah buah jeruk yang 

Tahun Jumah Produksi Jeruk ( Ton )  

2005 2.214.019 

2006 1.943.144 

2007 2.625.884 

2008 2.467.632 

2009 2.131.768 

2010 2.028.904 

2011 1.818.949 

2012 1.611.784 

2013 1.654.745 

2014 1.926.560 

2015 1.856.092 
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diimport dari berbagai negara penghasil buah jeruk. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

PENAWARAN BUAH JERUK DI INDONESIA” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

ada, yaitu : 

1. Bagaimana trend penawaran buah jeruk di Indonesia selama 11 tahun (2005 

– 2015)? 

2. Apa saja faktor-faktor mempengaruhi penawaran buah jeruk di Indonesia 

selama 11 tahun (2005 - 2015)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu : 

1. Menganalisis trend penawaran buah jeruk di Indonesia selama 11 tahun 

(2005 - 2015). 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran buah jeruk di 

Indonesia selama 11 tahun (2005 - 2015). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat bagi pemerintah :  

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan penawaran dan 

permintaan komoditas pertanian, khususnya buah jeruk. 
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2. Manfaat bagi masyarakat luas :  

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jeruk. 

b. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat 

memperkaya dan menambah wawasan. 

3. Manfaat bagi akademik : 

a. Sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan dan masukan bagi 

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memebuhi syarat kelulusan. 

 

1.5. Batasan Istilah  

Batasan istilah ini dibuat dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak 

semakin melebar dari yang sudah ditentukan dan dapat memberikan langkah yang 

tepat bagi pemecahan masalah. Oleh karena itu peneliti lebih menfokuskan  pada 

penelitian ini yang didefinisikan sebagai berikut: 

1. Jeruk adalah produk buah-buahan yang dapat dikonsumsi secara langsung 

maupun diolah lebih lanjut menjadi produk makanan. 

2. Jeruk lokal adalah jeruk yang dihasilkan oleh petani dalam negeri. 

3. Penawaran buah jeruk adalah jumlah jeruk yang tersedia dan dijual oleh 

penjual atau produsen di Indonesia. 

4. Daerah penelitian yang dilakukan adalah daerah yang di ambil di Indoensia. 

5. Data yang diperoleh untuk penelitian adalah berasal dari Jendral 

Hortikultura, Data World Bank, UN Comtrade dan Badan Pusat Statistik 

(BPS). 
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6. Data yang digunakan adalah data sekunder pada tahun 2005-2015. 

7. Jumlah produksi buah jeruk lokal adalah jumlah jeruk yang dihasilkan 

petani dari budidaya jeruk ditingkat usahatani jeruk lokal( on-farm ) (Kg) 

8. Jumlah buah jeruk import adalah suatu hasil produksi dari petani jeruk yang 

dihasilkan oleh petani luar negeri dan diimport ke Indonesia (Kg) 

9. Harga jeruk lokal adalah jumlah yang ditawarkan oleh produsen terhadap 

konsumen (Rp/kg) 

10. Luas panen buah jeruk adalah luas lahan tanaman buah jeruk yang masih 

dapat menghasilkan buah apel (Ha) 

11. Harga jeruk impor adalah harga yang ditawarkan oleh negara lain ke 

Indonesia ($) 

12. Variabel independent (bebas) adalah variabel yang dalam hubungannya 

dengan variabel lain bertindak sebagai penyebab atau yang mempengaruhi 

variabel lain. 

13. Variabel dependent (terikat) adalah variabel yang tergantung pada variabel 

lain atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

14. Analisis regresi linear berganda merupakan model analisis tersebar dari dua 

atau lebih variabel terikat. 

15. Uji F untuk menguji regresi ini signifikan atau tidak yaitu untuk mengetahui 

pengaruh secara keseluruhan. 

16. Uji T untuk menguji pengaruh variabel x terhadap variabel y secara sendiri-

sendiri. 
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1.6. Pengukuran Variabel 

1. Penawaran jeruk nasional dinyatakan dalam satuan ton pertahun. 

2. Produksi jeruk dinyatakan dalam satuan ton per tahun. 

3. Jumlah jeruk import dinyatakan dalam satuan ton per tahun. 

4. Harga jeruk lokal di Indonesia, dinyatakan dalam satuan rupiah per 

kilogram. 

5. Harga jeruk impor, dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram. 

6. Luas panen buah jeruk Indonesia dinyatakan dalam satuan hektar pertahun. 




