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II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

A.   Tinjauan Pustaka 

 

 

1.  Tinjauan Agronomis Manggis 

 

 

a.  Klasifikasi Tanaman Manggis 

 

 

Rukmana (1995) menyatakan bahwa manggis merupakan tanaman buah 

berupa pohon yang berasal dari hutan tropis yang teduh di kawasan Asia 

Tenggara, yaitu hutan belantara Malaysia atau Indonesia.  Dari Asia 

Tenggara, tanaman ini menyebar ke daerah Amerika Tengah dan daerah 

tropis lainnya, seperti Srilanka, Malagasi, Karibia, Hawaii dan 

Australia.  Di Indonesia,  manggis disebut dengan berbagai macam 

nama lokal, seperti manggu (Jawa Barat), Manggus (Lampung), 

Manggusto (Sulawesi Utara), dan Manggista (Sumatera Barat). Pusat 

penanaman pohon manggis adalah Kalimantan Timur, Kalimantan 

Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jawa 

Timur dan Sulawesi Utara.  

 

Menurut Balai Penelitian Pohon Buah-buahan Solok (2000) 

merekomendasikan tiga klon manggis. Pertama, adalah klon manggis 

kelompok besar dengan klasifikasi panjang daun >20 cm, lebar >10 cm,  
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ketebalan kulit buah >9 mm, diameter buah >6,5 cm, berat buah >140 

gram, buah tiap tandan 1 butir.  Kedua adalah klon manggis kelompok 

sedang dengan klasifikasi panjang daun 17-20 cm, lebar 8,5-10 cm, 

ketebalan kulit buah 6-9 mm, diameter buah 5,5-6,5 cm, berat buah 70-

140 gram, buah tiap tandan 1-2 butir.  Ketiga, adalah klon manggis 

kelompok kecil dengan klasifikasi panjang daun <17 cm, lebar <8,5 cm, 

ketebalan kulit buah <6 mm, diameter buah <5,5 cm, berat buah <70 

gram, buah tiap tandan >2 butir. Klon yang dikembangkan adalah 

MBS1, MBS2, MBS3, MBS4, MBS5, MBS6 dan MBS 7 (Prihatman, 

2000). 

 

b. Syarat Tumbuh Manggis 

Rukmana (1995) menyatakan bahwa tanaman manggis merupakan 

tanaman yang hidup di daerah tropis dataran rendah dan dataran tinggi 

sekitar 800 m di atas permukaan laut (dpl), suhu optimal berkisar antara 

22-32 derajat celcius dengan curah hujan 1.500-2.500 mm/tahun dan 

kelembaban 80 persen.  Jenis tanah yang ideal untuk pertumbuhan 

manggis adalah tanah latosol dan andosol, dengan drainase yang baik, 

memiliki pH 5,0 - 7,0 dengan kedalaman lapisan olah tanah 50-200 cm.  

Manggis memerlukan naungan pada umur tanam 1-2 tahun.  Naungan 

dikurangi seiring dengan semakin tingginya batang tanaman.  Tanaman 

manggis cocok untuk ditumpangsarikan dengan tanaman buah-buahan 

lainnya. 
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c. Penanaman Manggis 

Rukmana (1995) menyatakan bahwa tanaman manggis dapat 

dibudidayakan dengan menggunakan biji, karena bibit manggis bersifat 

identik dengan genetik induknya. Bentuk batang manggis tegak, kuat, 

tahan hama dan penyakit, dan tidak mudah roboh.  Saat ini telah 

dikembangkan perbanyakan secara vegetatif, dengan menyambung  atau 

mencangkok.  Pertumbuhan bibit manggis memerlukan waktu lama, 

sehingga perlu perawatan khusus.  Pembibitan menggunakan media 

tanah yang bertekstur remah, subur, dan mengandung air yang cukup. 

 

Pengolahan tanah dilakukan sebelum musim hujan, dengan lubang 

tanam berukuran 100 cm x 100 cm  x 50 cm untuk tanah yang bertekstur 

gembur.  Lubang tanam dibiarkan terbuka selama dua minggu sebelum 

diisi dengan campuran tanah yang berada di bagian atas.  Pemberian 

pupuk diberikan dengan dosis, 30 kg pupuk kandang, Urea sebanyak 50 

gr, TSP 25 gr dan KCL 20 gr per lubang tanam.  Jarak tanam ideal 

tanaman manggis adalah 10 m x 10 m untuk bibit yang berasal dari 

perbanyakan generatif (biji), dan 5 x 5 m untuk tanaman hasil 

perbanyakan vegetatif.  Tanaman pisang dapat digunakan sebagai 

tanaman pelindung dengan jarak tanam 2,5 m x 2,5 m, ditanam pada saat 

dua bulan sebelum bibit manggis ditanam. Naungan perlu dipertahankan 

sampai tanaman berumur 2-4 tahun. Untuk menjaga kelembaban 

tanaman, sebaiknya bibit diberi mulsa secukupnya di sekeliling tanaman 

(Rukmana, 1995). 
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d. Pemeliharaan Manggis 

Menurut Rukmana (1995) pemupukan diberikan sesuai dengan umur 

tanaman, dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu setengah dosis tiga 

bulan pasca tanam dan setengah dosis lagi menjelang tanaman berbunga, 

dengan dosis   pupuk urea sebanyak 50 gr, TSP 25 gr dan KCL 20 gr, 

diberikan dalam bentuk larikan melingkar sedalam 10-20 cm, tepatnya di 

bawah tepi tajuk.  Pengairan dilakukan 1-2 kali sehari pada fase awal 

pertumbuhan, terutama pada musim kemarau. Interval pengairan 

dikurangi secara bertahap setelah tanaman berumur di atas 5 tahun. 

Pengendalian hama dilakukan terutama saat ulat daun menyerang pada 

daun muda dan kutu api yang menyerang pada saat tanaman sedang 

berbunga dan berbuah.  Pengendalian dapat dilakukan dengan 

penyemprotan insektisida.  

 

e. Panen Manggis 

Menurut Rukmana (1995) secara umum buah manggis yang ditanam 

dari biji (generatif) dapat dipanen setelah tanaman berumur 8 - 10 tahun. 

Umur produksi tanaman manggis dapat mencapai 80 tahun, namun perlu 

dilakukan peremajaan saat tanaman sudah berumur 20 tahun agar 

tanaman dapat kembali berproduksi dengan baik.  Pembibitan secara 

vegetatif (cangkok dan sambung), buah sudah dapat dipanen pada umur 

5-7 tahun dengan tinggi batang setinggi 5 meter.  Ciri-ciri buah manggis 

yang siap panen adalah kulit berwarna ungu kemerah-merahan atau 

merah muda.  Pemanenan buah manggis sangat tergantung pada tujuan 
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pemasaran manggis. Untuk ekspor, manggis dipanen pada umur 104-108 

hari setelah bunga mekar, dengan kriteria kulit buah berwarna ungu 

kemerah-merahan hingga kulit buah masih hijau dengan ungu merah 

mencapai 10-25 persen. 

 

 

2. Analisis Daya Saing 

 

 

Menurut Salvator (1997), daya saing merupakan konsep yang menyatakan 

kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu komoditas dengan 

mutu yang cukup baik dan biaya produksi yang rendah, sehingga dapat 

bersaing dengan harga internasional.  Analisis daya saing dilakukan dengan 

menggunakan model analisis PAM (Policy Analysis Matrix).   

 

Manggis merupakan tanaman tahunan dengan masa produktif sampai 20 

tahun. Sebuah analisis dayasaing atas sistem usahatani tahunan memerlukan 

proses diskonto untuk mendapat nilai sekarang, oleh sebab itu digunakan 

present value.  Penggunaan PAM pada penelitian adalah untuk 

menganalisis secara menyeluruh dan konsisten terhadap kebijakan 

mengenai penerimaan, biaya  usahatani, tingkat perbedaan pasar, sistem 

pertanian, investasi pertanian, dan efisiensi ekonomi (Pearson, dkk, 2005). 

 

Ada 3 tujuan utama dalam metode PAM, yaitu (Pearson dkk, 2005) : 

a.  Memberikan informasi dan analisis untuk membantu mengambil 

kebijakan pertanian dalam isu sentral pertanian. Memungkinkan 

seseorang untuk menghitung tingkat keuntungan privat, sebuah ukuran 

daya saing usahatani pada tingkat harga pasar dan harga aktual. 
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Deskripsi Penerimaan Tradable inputs Domestic  Factors Profit

Private A B C D

Social E F G H

Divergences I J K L

b.  Menghitung tingkat keuntungan sosial sebuah usahatani, dihasilkan 

dengan menilai output dan biaya pada tingkat harga efesiensi (social 

opportunity costs, memungkinkan kita membuat urutan tingkat 

efesiensi dari berbagai sistem usahatani. 

c.  Menghitung transffer effect sebagai dampak dari sebuah kebijakan, 

dengan membandingkan pendapatan dan biaya (untuk selanjutnya akan 

disebut budget), sebelum dan sesudah penerapan kebijakan sehingga 

kita dapat mentukan dampak dari kebijakan tersebut. 

 

Perhitungan model PAM dilakukan melalui matrik PAM seperti terdapat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Policy Analysis Matrix (PAM) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pearson dkk, 2005 

 

Keterangan : 

Privat Profitability    (D)  = A - (B+C) 

Social Profitability   (H)  = E  - (F+G) 

Privat Cost Ratio    (PCR)  = C / (A - B) 

Domestic Ratio Cost Ratio                  (DRCR) = G / (E - F) 

 

 

Baris pertama dari tabel PAM berisikan nilai-nilai yang dihitung 

berdasarkan harga privat (harga aktual yang terjadi di pasar).  Baris kedua 

berisikan nilai-nilai yang dihitung berdasarkan harga sosial.  Baris ketiga 

berisikan nilai divergensi.  Biaya produksi terbagi menjadi dua yaitu input 
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tradeable dan faktor domestik (input non-tradable).  Dalam penelitian 

faktor domestik terbagi menjadi 3 yaitu tenaga kerja (labor), modal 

(capital) dan lahan (land) (Pearson, dkk, 2005). 

 

Baris kedua dari tabel PAM berisikan angka-angka budget yang dinilai 

dengan harga sosial (harga yang akan menghasilkan alokasi terbaik dari 

sumber daya dan dengan sendirinya menghasilkan pendapatan tertinggi).  

Huruf  E adalah simbol penerimaan yang dihitung dengan harga sosial, 

huruf F adalah simbol biaya input tradeable sosial, huruf  G adalah simbol 

biaya faktor domestik pada tingkat harga sosial.  Penerimaan dan biaya 

pada tingkat harga sosial (simbol E, F dan G) didasarkan pada estimasi the 

social opportunity costs dari komoditas yang diproduksi dan input yang 

digunakan.  Simbol H adalah  keuntungan sosial, diperoleh dengan 

menggunakan identitas keuntungan, yaitu E  -  [F+ G].  Dengan demikian, 

keuntungan sosial adalah selisih antara penerimaan sosial dengan biaya 

sosial (Pearson, dkk, 2005). 

 

Baris ketiga disebut sebagai baris effects of divergence.  Divergensi timbul 

karena adanya distorsi kebijakan atau kegagalan pasar.  Kedua hal tersebut 

menyebabkan harga aktual berbeda dengan harga sosialnya.  Sel dengan 

simbol huruf  I mengukur tingkat divergensi revenue atau penerimaan (yang 

disebabkan oleh distorsi pada harga output), simbol J mengukur tingkat 

divergensi biaya input tradeable (disebabkan oleh distorsi pada harga input 

tradeable),  K  untuk mengukur divergensi biaya faktor domestik 
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(disebabkan oleh distorsi pada harga faktor domestik), simbol L mengukur 

net transfer effects (mengukur dampak total dari seluruh divergensi).   

Semua nilai yang ada pada baris ketiga merupakan selisih antara baris 

pertama dengan baris kedua.  Oleh karena itu, I = A - E, J = B - F, K = C - 

G, dan L = D - H  (Pearson, dkk, 2005). 

 

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Menurut Muslim dan Nurasa (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Daya 

Saing Komoditas Promosi Ekspor Manggis, Sistem Pemasaran Dan 

Kemantapannya di Dalam Negeri (Studi Kasus Di Kabupaten Purwakarta, Jawa 

Barat)”,  menyimpulkan bahwa usahatani manggis memiliki keunggulan 

kompetitif dan komparatif serta layak secara finansial dan ekonomi  dengan nilai 

PCR sebesar 0,40 dan DRCR 0,19.  Divergensi yang dihasilkan pada matriks 

tersebut semuanya bernilai negatif.  Divergensi penerimaan adalah senilai Rp 46 

juta dan divergensi profit adalah Rp 38 juta. 

 

Kustiari dkk., (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Daya Saing 

Manggis Indonesia di Pasar Dunia (Studi Kasus Di Sumatera Barat)”, 

menyimpulkan bahwa usahatani manggis manggis memiliki keunggulan 

kompetitif dan komparatif serta layak secara finansial dan ekonomi  dengan nilai 

PCR sebesar 0,40 dan nilai DRCR 0,19.  Divergensi yang dihasilkan pada 

matriks tersebut semuanya bernilai negatif, divergensi penerimaan adalah senilai 

Rp 56 juta dan divergensi profit adalah Rp 48 juta. 
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Firdaus (2007) dalam penelitiannya tentang “Dayasaing dan Sistem Pemasaran 

Manggis Indonesia”, menyimpulkan bahwa usahatani  manggis memiliki 

keunggulan kompetitif dan komparatif serta layak secara finansial dan ekonomi 

dengan nilai PCR di Desa Karacak sebesar 0,71, dan nilai PCR di Desa Babakan 

sebesar 0,44 dan nilai PCR di Kecamatan Guguk sebesar 0,28, yang mana nilai 

tersebut lebih kecil dari satu.  DRCR di Desa Karacak sebesar 0,61, nilai DRCR 

di Desa Babakan sebesar 0,50 dan nilai PCR di Kecamatan Guguk sebesar 0,40. 

 

Indra (2011) meneliti tentang “Usahatani Kakao di Kecamatan Limau 

Kabupaten Tanggamus”.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani kakao 

memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif  di Kecamatan 

Limau Kabupaten Tanggamus dengan nilai PCR (Private Cost Ratio) sebesar 

0,24139 dan nilai DRC (Domestic Resource Cost) sebesar 0,16749,  sehingga 

layak dan menguntungkan untuk diusahakan.  Keunggulan kompetitif dan 

komparatif usahatani kakao di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus peka 

terhadap perubahan harga output pada harga privat dan pada harga sosial.  

Kenaikan ataupun penurunan dari harga kakao mempengaruhi keunggulan 

kompetitif dan keunggulan komparatif usahatani kakao di Kecamatan Limau 

Kabupaten Tanggamus. 

 

Pakpahan (2006) yang membahas tentang “Analisis Sistem Pemasaran Manggis 

(Studi Kasus Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta dan 

Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor)”, dua desa tersebut 

merupakan sentra produksi buah manggis terbesar di Jawa Barat.  Fungsi 

pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran pada kedua lokasi yaitu 
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fungsi pertukaran yang meliputi penjualan dan pembelian, fungsi fisik yang 

meliputi pengemasan dan pengangkutan, dan fungsi fasilitas yang meliputi 

standardisasi dan grading, penanggungan risiko, pembiayaan, dan informasi 

pasar. Lembaga pemasaran yang terlibat tidak semuanya dapat melakukan 

seluruh fungsi pemasaran tersebut.   

 

Struktur pasar yang dihadapi oleh petani pada dua lokasi adalah pasar oligopsoni 

karena jumlah petani lebih banyak dibandingkan jumlah pedagang pengumpul 

antardesa dan pedagang pengumpul antarkota serta produk yang dipasarkan 

merupakan produk homogen. Begitu juga dengan struktur pasar yang dialami 

oleh eksportir.  Eksportir merupakan penentu harga dan pembayaran harga serta 

kerjasama yang terjadi di antara lembaga pemasaran.  Eksportir menentukan 

harga bagi pedagang pengumpul antardesa dan pedagang pengumpul antarkota 

karena adanya pengaruh keterikatan modal. 

 

 

C.  Kerangka Pemikiran 

Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan salah satu komoditas 

hortikultura Indonesia yang menjadi fokus peningkatan produksi oleh 

Kementrian Pertanian. Pada tahun 2012, kontribusi ekspor manggis terhadap 

total ekspor buah-buahan nasional adalah sebesar 37,4 persen, dan proporsi 

produksi buah manggis terhadap total produksi buah nasional adalah sebesar 

0,72 persen (Direktorat Jendral Hortikultura, 2012).   

 

Produksi rata-rata manggis tahun 2005-2012 adalah 103.341 ton/tahun.  Pada 

tahun 2012 produksi manggis mencapai 190.294 ton.  Angka produksi tahun 
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2012 merupakan jumlah terbesar dalam kurun waktu 2005-2012.  Laju 

peningkatan produksi manggis pada periode 2011-2012 cukup tinggi, yaitu 

mencapai 61,82 persen.   

 

Volume ekspor manggis Indonesia tahun  2005-2012 ke negara tujuan 

berfluktuasi, tetapi rata-rata adalah 10.870 ton/tahun dengan laju pertumbuhan 

ekspor sebesar 17,49 persen per tahun.  Ekspor manggis menempati urutan 

pertama ekspor buah segar nasional ke manca negara, disusul oleh nanas dan 

pisang (Badan Pusat Statistik, 2012).   

 

Peluang ekspor manggis Indonesia di pasar dunia yang besar telah 

membangkitkan keinginan pemerintah Indonesia untuk mendorong produk 

tersebut menjadi komoditas primadona dunia. Namun, dalam era globalisasi 

perdagangan saat ini, keberadaan komoditas Indonesia, di pasar dunia harus 

bersaing dengan komoditas sejenis asal negara lain, baik di pasar internasional 

maupun pasar domestik (Agustina, 2008). Persaingan dapat mengancam 

keberlanjutan pengembangan komoditas manggis di Indonesia yang pada 

gilirannya akan menghambat laju pertumbuhan produksi dan ekspor, serta 

mempengaruhi kesejahteraan ekonomi petani manggis di Indonesia.   

 

Lampung merupakan provinsi  penghasil komoditi manggis Indonesia dengan 

jumlah produksi sebesar 6.698 ton pada tahun 2012, dan Kabupaten Tanggamus 

merupakan kabupaten penghasil buah manggis terbesar di Provinsi Lampung. 

Produksi manggis di Kabupaten Tanggamus mencapai 5.529 ton pada tahun 

2012 (Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kotaagung, 2012).  
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Masalah yang dihadapi pada sisi usahatani manggis adalah produktivitas 

manggis di Kabupaten Tanggamus tersebut masih tergolong rendah, yaitu, rata-

rata 30–70 kg per pohon, sedangkan potensi hasil manggis umumnya 450-650 

kg per pohon.  Selain itu, jumlah produksi manggis yang terus mengalami 

peningkatan ternyata belum menjamin peningkatan pendapatan petani manggis.  

Kualitas buah manggis di Kabupaten Tanggamus untuk ekspor sangat rendah 

hanya 10% layak ekspor dari total produksi, karena penyakit getah kuning 

mencapai 20% dan burik buah 25% (Berliana, 2012), sisanya dipasarkan di 

pasar lokal dalam negeri. 

 

Pengembangan potensi wilayah perkebunan manggis belum maksimal, karena 

masih tersedia 2 ribu hektar perkebunan manggis yang tersebar di beberapa 

wilayah di Kabupaten Tanggamus yang belum diperhatikan oleh pemerintah  

(Gumay, 2012).  Dari beberapa hal tersebut maka, kebijakan peningkatan 

kualitas dan produktivitas manggis serta dukungan dalam pengembangan 

potensi wilayah perkebunan manggis di Kabupaten Tanggamus perlu 

dilakukan, agar usahatani manggis di Kabupaten Tanggamus dapat berdaya 

saing di pasar internasional.  

 

Menurut Tomy dalam Pearson, dkk., (2005) dayasaing dibedakan menjadi 

keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.  Peningkatan keunggulan 

kompetitif dan keunggulan komparatif usahatani manggis di Kabupaten 

Tanggamus untuk menghadapi persaingan global dapat dilakukan oleh 

pemerintah melalui regulasi sistem agribisnis, dengan tujuan untuk 
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meningkatkan kualitas buah manggis sebagai buah unggulan dan memiliki daya 

saing di pasar domestik dan di pasar internasional.   

 

Policy Analysis Matrix (PAM) merupakan alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian dengan tujuan menganalisis daya saing produk pertanian dan dampak 

penerapan kebijakan pemerintah terhadap daya saing produk pertanian.  

Dampak kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif dan 

komparatif produk pertanian.  Muslim dan Nurasa (2001)  menyatakan bahwa 

keunggulan komparatif berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kegiatan 

ekonomi, sehingga penting dilakukan  analisis sensitivitas keunggulan 

kompetitif dan komparatif usahatani manggis di Kabupaten Tanggamus, dengan 

pertimbangan bahwa kebijakan mikro dan makro pemerintah baik pada sisi 

input maupun output akan berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif dan 

komparatif usahatani manggis di Kabupaten Tanggamus. Hal ini senada dengan 

hasil penelitian Aji dalam Pearson,dkk., (2005) yang menyatakan bahwa 

analisis PAM bersifat statis sehingga perlu dilakukan analisis sensitivitas untuk 

mengetahui sensitivitas daya saing usahatani manggis di Kabupaten 

Tanggamus, apabila terjadi perubahan pada sisi input dan output.   

 

Langkah akhir yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan dari hasil 

analisis serta memberikan saran terbaik kepada pemerintah sebagai penentu 

kebijakan (regulasi), dan saran kepada petani manggis sebagai produsen untuk 

dapat meningkatkan daya saing buah manggis.  Skema kerangka pemikiran 

operasional penelitian disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 3.   Paradigma Analisis Keunggulan Kompetitif dan Keunggulan 

Komparatif Usahatani Manggis di Kabupaten Tanggamus, 

2012 
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