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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang dan Perumusan Masalah 

 

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian Indonesia pada periode lima 

tahun ke depan (2010-2014), Kementerian Pertanian akan lebih fokus pada 

peningkatan 39 komoditas unggulan nasional.  Komoditas unggulan nasional 

tersebut terdiri dari 7 komoditas tanaman pangan, 10 komoditas hortikultura, 

15 komoditas perkebunan, dan 7 komoditas peternakan.  Salah satu dari 10 

komoditas unggulan hortikultura tersebut adalah manggis (Renstra Kementan, 

2009). 

 

Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan salah satu komoditas 

hortikultura Indonesia yang menjadi fokus peningkatan produksi oleh 

Kementrian Pertanian.  Hal ini dapat dilihat dari ekspor buah-buahan  

Indonesia yang salah satunya didominasi oleh komoditas buah manggis.   

Pada tahun 2012, kontribusi nilai ekspor manggis terhadap total ekspor  

26 jenis buah-buahan nasional yang diekspor adalah sebesar 9,64 persen 

(Direktorat Jenderal Hortikultura, 2013).  Proporsi produksi buah manggis 

terhadap total produksi 14 jenis buah-buahan nasional adalah sebesar 1,14 

persen (Badan Pusat Statistik, 2012).   
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Produksi manggis Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun.  Tahun 2005 

sampai tahun 2012 rata-rata peningkatan produksi manggis Indonesia adalah 

sebesar 15,52 persen per tahun (Badan Pusat Statstik, 2013).  Perkembangan 

produksi manggis Indonesia selama periode 2005-2012 dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1.  Perkembangan produksi dan ekspor manggis di Indonesia, 

                   tahun 2005-2012 (dalam ton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (Produksi)  dan Direktorat Jenderal    

                Hortikultura (Ekspor), 2013 (data diolah dalam grafik) 

 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa produksi manggis dari tahun  2005-2012 

berfluktuasi dan produksi tahun 2012 merupakan jumlah terbesar dalam kurun 

waktu 2005-2012.   

 

Menurut data Badan Pusat Statistik (2013) laju peningkatan produksi manggis 

pada periode 2011-2012 cukup tinggi, yaitu mencapai 61,82 persen (data 

diolah).  Selanjutnya volume ekspor manggis ke negara tujuan berfluktuasi, 

dengan rata-rata adalah 10.870 ton/tahun.  Laju pertumbuhan ekspor manggis 
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Indonesia hanya 17,49 persen per tahun dari total ekspor manggis setiap 

tahunnya. 

 

Ekspor manggis menempati urutan pertama ekspor buah segar nasional ke 

mancanegara, kemudian diikuti oleh nanas dan pisang (Badan Pusat Statistik, 

2012).  Manggis yang berasal dari perkebunan rakyat setelah melewati proses 

grading, hanya diekspor sekitar 10,66 persen (Setyo, 2009).  Proses grading 

menyebabkan harga manggis di pasar domestik dan ekspor berbeda.  

Perbedaan harga yang signifikan antara harga domestik dengan harga ekspor 

menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan volume ekspor.   

Kisaran harga ekspor Free on Board (FOB) buah manggis bisa mencapai         

2 US$ per butir.  Dengan kurs  Rp12.000 per 1 US$, maka harga satu butir 

buah manggis mencapai Rp24.000 di tingkat konsumen di negara pengimpor 

(Badan Pusat Statistik, 2012).  Harga tersebut sangat berbeda jauh 

dibandingkan dengan harga domestik yang rata-rata hanya mencapai              

Rp 8.000-Rp 10.000/kg (pip.kementan.org, 2012). 

 

Ekspor buah manggis Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor sangat 

fluktuatif dari tahun ke tahun.  Hal tersebut dapat dilihat dari gambaran volume 

ekspor dan nilai ekspor delapan tahun terakhir yang disajikan pada Gambar 2.  
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Gambar 2.  Volume dan nilai ekspor manggis Indonesia, tahun 2005-2012 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kementrian Pertanian, 2013 (data diolah dalam grafik) 

 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai ekspor manggis Indonesia dalam kurun 

waktu delapan tahun berfluktuasi, dan mengalami penurunan pada tahun 2006.  

Penurunan ini disebabkan oleh kualitas manggis Indonesia secara    

keseluruhan masih rendah.  Pada tahun 2006, dari sekitar 72.634 ton  total 

manggis yang diproduksi, hanya 5.697 ton yang layak untuk diekspor             

ke luar negeri  (Badan Pusat Statistik, 2011).  Rendahnya ekspor buah manggis 

hasil perkebunan rakyat disebabkan oleh produsen lokal belum mampu 

memenuhi permintaan konsumen pasar internasinal sesuai dengan standar buah 

yang baik di pasar internasional (Firdaus, 2007). 

 

Peluang pasar ekspor buah-buahan dunia yang besar telah membangkitkan 

keinginan pemerintah Indonesia untuk mendorong produk buah-buahan tropika 

menjadi komoditas primadona dunia.  Hal ini juga dilakukan untuk 

menghadapi era pasar bebas yang ditandai dengan masuknya buah-buahan 

impor ke Indonesia.  Indonesia harus mampu menyajikan produk buah-buahan 
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yang dapat bersaing dengan buah-buahan impor.  Strategi yang harus ditempuh 

antara lain mempromosikan manggis sebagai exotic fruit dengan mengandalkan 

unggulan buah lokal spesifik Indonesia (Setyo, 2009).  Namun, besar kecilnya 

peluang manggis Indonesia di pasar internasional tergantung kepada 

kemampuan produsen manggis Indonesia memenuhi permintaan konsumen 

manggis.  Produsen manggis Indonesia tentunya harus mampu bersaing dengan 

produsen manggis dari negara-negara lain, seperti Thailand, Malaysia dan 

Amerika Latin, di pasar dunia (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2013).  

Kemampuan bersaing tidak hanya dalam segi kuantitas produksi, tetapi juga 

berbagi faktor lainnya,  yang salah satunya adalah mutu atau kualitas dari 

manggis yang diproduksi. 

 

Tanaman manggis Indonesia tersebar hampir di semua kepulauan.  Pulau 

Sumatra merupakan salah satu sentra produksi manggis Indonesia.  Produksi 

manggis Pulau Sumatra pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Produksi manggis di pulau Sumatra, tahun 2012 (dalam ton) 

 

No Provinsi Produksi 

1 Aceh 2.306 

2 Sumatera Utara 13.182 

3 Sumatera Barat 11.872 

4 Riau 2.618 

5 Jambi 3.919 

6 Sumatera Selatan 1.096 

7 Bengkulu 3.950 

8 Lampung 6.698 

9 Bangka Belitung 1.332 

10 Kepulauan Riau 217 

Sumatra 47.190 

 

     Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa Lampung pada tahun 2012 merupakan salah satu 

provinsi terbesar penghasil komoditi manggis dengan jumlah produksi sebesar  

6.698 ton.  Produksi manggis Provinsi Lampung tersebar di kabupaten-

kabupaten yang menjadi penghasil manggis.  Produksi manggis per kabupaten 

di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Produksi manggis kabupaten di Provinsi Lampung, tahun 2010-2012 

 

Kabupaten/Kota 

 

Produksi (ton) 

2010 2011 2012 

1. Lampung Barat 768 612 697 

2. Tanggamus 4.828 5.038 5.529 

3. Lampung Selatan  348 95 132 

4. Lampung Timur  79 30 77 

5. Lampung Tengah 55 57 47 

6. Lampung Utara 322 90 100 

7. Way Kanan 73 36 32 

8. Tulang Bawang *t.a *t.a *t.a 

9. Bandar Lampung 73 49 56 

10. Pesawaran 36 27 28 

11. Metro *t.a *t.a *t.a 

Lampung 6.583 6.033 6.698 

*t.a : tidak ada data 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2013 

 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten 

penghasil buah manggis terbesar di Provinsi Lampung tahun 2010-2012.  

Produksi manggis tersebut didukung oleh kondisi iklim dan ketinggian lahan 

perkebunan di Kabupaten Tanggamus yang cocok untuk pertumbuhan tanaman 

manggis (Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kotaagung, 2012).  

 

Produksi manggis Kabupaten Tanggamus menyumbang 83 persen dari total 

produksi Provinsi Lampung, sisanya oleh kabupaten dan kota lainnya.  
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Penyebaran sentra produksi, luas panen, dan produktivitas manggis di 

Kabupaten Tanggamus pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Luas panen, dan produksi manggis di Kabupaten Tanggamus,  

                tahun 2012 

 

No Kecamatan 

Luas lahan Produksi 

(ha) (ton) 

1 Kota Agung 264 1.365 

2 Talang Padang 38 265 

3 Wonosobo 84 650 

4 Pulau Panggung 2 15 

5 Cukuh Balak 11 43 

6 Pugung 16 26 

7 Pematang Sawah 12 122 

9 Semaka 12 203 

10 Ulu Belu 3 20 

11 Kelumbayan 2 10 

12 Gisting 2 16 

13 Kota Agung Timur 200 20 

14 Kota Agung Barat 180 1.400 

15 Gunung Alip 4 1.276 

16 Limau 11 20 

17 Air Naningan t.a t.a 

18 Bulok t.a t.a 

19 BN. Semuong t.a t.a 

20 Kelumbayan Barat t.a t.a 

 
Jumlah 2.781 9.055 

*t.a : tidak ada data 

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2013 

 

 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa komoditi manggis Kabupaten Tanggamus 

tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Agung, Kota Agung 

Timur, Kota Agung Barat dan Wonosobo.  Penghasil manggis terbesar pada 

tahun 2012 adalah Kecamatan Kota Agung.  Lahan penanaman manggis  

di Kecamatan Kota Agung terpusat di dua desa/pekon yaitu Pekon Terdana dan 

Pekon Penanggungan. Dua pekon tersebut dijadikan kebun percontohan oleh 

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus (Balai 

Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kotaagung, 2012) 
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Selain menjadi kebun percontohan, kedua pekon tersebut juga mampu 

menghasilkan manggis yang bersertifikat prima 3, yaitu manggis yang  telah 

memenuhi kualitas standar ekspor pasar internasional (Balai Penyuluhan 

Pertanian Kota Agung, 2012).  Hal ini menjadi pertimbangan peneliti untuk 

melakukan penelitian di Kecamatan Kota Agung.  

 

Produksi buah manggis Kabupaten Tanggamus berasal dari perkebunan rakyat 

yang dikelola secara mandiri oleh petani.  Pada umumnya, umur tanaman 

manggis di Kabupaten Tanggamus berkisar antara 10-25 tahun,  Dari total 

lahan kering (ladang) yang dimiliki oleh petani, rata-rata sekitar 60 persen 

menjadi lahan tanaman manggis, sisanya diperuntukan untuk tanaman lainnya, 

seperti tanaman kakao dan tanaman perkebunan lainnya, sehingga Kabupaten 

Tanggamus masih memiliki peluang untuk meningkatkan produksi manggis di 

masa yang akan datang (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Tanggamus, 2011). 

 

Kabupaten Tanggamus berpeluang untuk menjadi sentra utama penghasil 

manggis didukung oleh luas areal yang dimiliki serta produksi yang tinggi. 

Namun, usahatani manggis di Kabupaten Tanggamus di sisi lain menyimpan 

beberapa kendala, antara lain pengembangan manggis di Kabupaten 

Tanggamus masih membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dari 

segi kebijakan maupun bantuan untuk petani.  Hingga saat ini belum ada 

kebijakan khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus yang 

diterapkan pada komoditas manggis.  Padahal petani sangat mengharapkan 

bantuan pemerintah misalnya berupa pemberian subsidi terhadap harga input 
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(pupuk anorganik dan pestisida). Kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan 

dengan baik, karena akan menyebabkan perbedaan harga input dan output pada 

tingkat finansial dan ekonomi, sehingga akan mempengaruhi pendapatan 

petani.   

 

Secara on farm, sistem usahatani manggis di Kabupaten Tanggamus masih 

mengandalkan lahan pekarangan dan lahan hutan yang belum mendapatkan 

pemeliharaan dan peremajaan yang baik.  Belum terdapat sarana sortasi yang 

baik di sentra-sentra produksi, membuat buah manggis tidak dapat dikelola 

secara baik segera setelah panen.  Di sisi pemasaran, belum ada mekanisme 

penetapan harga yang saling menguntungkan di tingkat petani.  Biasanya buah 

yang dipanen belum mencapai usia 80 persen kematangan, sehingga kualitas 

buah manggis tidak tahan lama dan isinya cepat busuk (tabloidsinartani.com, 

2012). 

 

Dalam upaya pengembangan sistem agrobisnis yang handal, Kabupaten 

Tanggamus memiliki peluang sebagai  wilayah pengembangan komoditas 

hortikultura unggulan, dengan manggis sebagai komoditas unggulannya.  

Dengan memanfaatkan era desentralisasi ekonomi, dalam melakukan 

kombinasi strategi pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan 

kompetitif  yang ada, khususnya dalam kerangka pembangunan pertanian dan 

sektor ekonomi lain pada umumnya, Kabupaten Tanggamus dapat menetapkan 

manggis sebagai salah satu komoditas unggulan daerah (tribunnews.com, 

2012). 
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Berdasarkan uraian sebelumnya, untuk dapat tetap mempertahankan mutu dan 

kualitas manggis Tanggamus di pasar internasional, maka usahatani manggis 

Tanggamus harus memiliki daya saing terhadap komoditas sejenis yang 

dikembangkan di daerah lain.  Daya saing yang dimiliki dapat diketahui 

berdasarkan analisis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. 

Semakin tinggi daya saing yang dimiliki, maka akan semakin besar peluang 

ekspornya (Malian, et al, 2004).  Peningkatan keunggulan kompetitif dan 

komparatif komoditas manggis dan dukungan kebijakan pemerintah yang 

intensif  berlandaskan mekanisme pasar, merupakan stimulus peningkatan 

produktivitas dan peningkatan daya saing.  Seiring dengan hal tersebut, maka 

penelitian tentang keunggulan kompetitif dan komparatif  buah manggis di 

Kabupaten Tanggamus diperlukan dan penting, sebagai pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan tentang usahatani manggis oleh pemerintah Kabupaten 

Tanggamus khususnya, dan Provinsi Lampung umumnya.   

 

Berdasarkan uraian dan data-data yang telah disajikan, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian adalah : 

1. Bagaimana keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif usahatani 

manggis di Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana kepekaan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif 

usahatani manggis di Kabupaten Tanggamus terhadap perubahan harga 

input dan output? 
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B.   Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Menganalisis keunggulan kompetitif dan komparatif usahatani manggis di 

Kabupaten Tanggamus. 

2. Menganalisis kepekaan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif 

usahatani manggis di Kabupaten Tanggamus terhadap perubahan harga 

input dan output. 

 

 

C.   Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Pengambil keputusan, terutama pemerintah, sebagai sumbangan pemikiran 

dan bahan pertimbangan, baik dalam perencanaan maupun pengambilan 

keputusan, yang berkaitan dengan usahatani manggis di Kabupaten 

Tanggamus. 

2. Petani manggis, sebagai informasi untuk pengembangan tanaman manggis. 

3. Pembaca, sebagai sumber informasi dan perbandingan serta masukan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 


