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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang memiliki kekayaan alam 

dan keanekaragaman hayati yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, yang 

mana sektor pertanian berpotensi untuk terus dikembangkan dan memegang 

peranan penting dalam perekonomian Nasional. Hal ini terlihat dari banyaknya 

jumlah penduduk Indonesia yang hidup dan bekerja di sektor tersebut (Mubyarto, 

1986). Penduduk yang bermata pencaharian pada sektor pertanian jumlahnya 

tidak sedikit, begitu juga dengan produk nasional yang berasal dari pertanian  

(Rahim dan Hastuti 2008).  

Hortikultura merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memiliki 

peranan penting yang mana buah-buahan menjadi salah satu sektor komoditas 

Hortikultura yang menjadi unggulan Indonesia. Hortikultura yang prospektif 

untuk dikembangkan adalah buah-buahan. Indonesia merupakan salah satu negara 

yang terkenal dengan berbagai macam jenis buah tropisnya. Didukung oleh alam 

tropis yang sangat subur, peluang untuk mengembangkan tanaman buah tropis 

menjadi besar. Selain itu, potensi untuk mengembangkan buah-buahan tropis di 

indonesia juga didukung oleh peluang pasar yang masih sangat tinggi. 

Pengembangan sistem agribisnis buah-buahan dapat menciptakan nilai tambah 

dan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya para petani. Salah satu komoditas buah-buahan yang 

potensial dikembangkan secara komersial adalah jeruk (Rukmana, 2003). 

Jeruk merupakan salah satu komoditi buah-buahan yang mempunyai prospek 

yang cukup cerah dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Jeruk juga memiliki 

peranan penting di pasaran dalam negeri maupun dunia, baik dalam bentuk segar 

maupun olahannya. Prospek yang lebih cerah ke arah agribisnis jeruk semakin 

nyata dengan memperhatikan dan mengelola berbagai potensi yang ada di 

indonesia, antara lain berupa potensi lahan, potensi produksi dan potensi pasar 

(meliputi pasar dalam negeri maupun luar negeri). Potensi lahan yang ada adalah 

lahan di indonesia cukup cocok untuk ditanami buah jeruk. Potensi produksi disini 

adalah Indonesia mempunyai potensi yang bagus untuk meningkatkan produksi 
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jeruk dalam negeri karena beberapa jenis jeruk cocok ditanam di Indonesia dan 

potensi pasar di sini adalah Indonesia mempunyai pasar yang baik untuk 

komoditas jeruk, karena penduduk Indonesia yang semakin banyak menyebabkan 

semakin terbukanya pasar yang lebih besar selain itu kebutuhan akan jeruk baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri semakin meningkat karena sekarang ini 

banyak makanan dalam kemasan yang menggunakan jeruk sebagai bahan dasar 

pembuatannya (Soelarso, 1996). Sejak lama jeruk dikenal sebagai buah dengan 

nilai ekonomi tinggi. Banyak industri minuman ringan dalam kemasan yang 

menawarkan produknya yang berbahan baku jeruk. Jika kita ke swalayan atau 

restoran, banyak dijumpai orang yang membeli minuman berbahan baku jeruk.  

Jenis jeruk yang banyak dibudidayakan di indonesia adalah jeruk Pamelo 

(Citrus grandis), jeruk Manis (Citrus sinensis), jeruk Lemon (Citrus limon), jeruk 

Nipis (Citrus aurantium), jeruk Purut (Citrus hystrix), jeruk Besar (Citrus maxima 

herr), jeruk Keprok (Citrus reticulata), jeruk Siam (Citrus nobilis). Beberapa 

sentra produksi jeruk di Indonesia tersebar meliputi daerah Garut (Jawa Barat), 

Pontianak (Kalimantan Barat), Tejakula (Bali), Tawangmangu (Jawa Tengah), 

Batu (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), dan Selayar (Sulawesi Selatan).  

Salah satu komoditi tanaman hortikultura yang mempunyai prospek baik dan 

termasuk tanaman unggulan nasional adalah jeruk Siam (Citrus nobilis Lour) 

karena dibutuhkan oleh penduduk baik dalam negeri maupun luar negeri, kaya 

vitamin C dan zat lainnya untuk kesehatan manusia (Ditjen Hortikultura, 2006). 

Jenis jeruk yang paling banyak dikembangkan dan yang paling luas 

penyebarannya di Indonesia adalah jeruk Siam. Tanaman jeruk Siam dapat 

tumbuh dan diusahakan petani di dataran rendah hingga dataran tinggi dan dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah hingga tinggi. Umumnya 

macam-macam jenis jeruk Siam tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. 

Perbedaan biasanya dari keharuman, rasa yang berbeda dan biasanya dalam warna 

kulit, dikarenakan tempat penanaman yang berbeda sehingga mempunyai 

karakteristik faktor alam yang berbeda. Ciri-ciri jeruk Siam memiliki 

karakterisitik aroma yang khas, rasa yang lezat, manis dengan kombinasi asam 
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yang menyegarkan, kulit buah berwarna hijau kekuning-kuningan, dan kulit buah 

tipis serta mudah terkelupas. 

Daerah yang tetap mengembangkan sektor pertanian jeruk Siam yaitu 

Kabupaten Garut yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat. Kabupaten 

Garut yang selain terkenal dengan industri penghasil dodol dan industri kulit. 

Kabupaten Garut juga terkenal dengan penghasil jeruk.  

Tabel 1. Komoditas Unggulan di Kabupaten Garut 

No Komoditas Unggulan 

(Prioritas I) 

Prioritas II Unggulan 

Khas Daerah 

1 Pangan Kedelai, Jagung Ubi kayu, kacang tanah, 

kacang merah, ubi jalar 

Padi sawah 

(Sarinah) 

2 Sayuran Kentang, Cabe 

Merah, Tomat 

Kubis, buncis, bawang 

daun, bawang merah, 

labu siam, ketimun, 

terong, bayam 

 

3 Buah-

buahan 

Jeruk 

Keprok/Siam 

Markisa, alpukat, duku, 

durian, manggis 

 

4 Perkebunan Teh, Akar Wangi, 

Tembakau, Aren 

Cengkeh, nilam, kelapa  

5 Perikanan Perikanan Laut Ikan darat (nilem)  

6 Peternakan Domba, Sapi 

potong, Sapi perah 

Ayam buras, kerbau Domba 

tangkas 

Sumber: Laporan RIPP Kabupaten Garut 2005 

Tabel 1 menunjukkan bahwa komoditas buah-buahan yang menjadi 

komoditas unggulan yaitu jeruk Keprok/Siam. Hal ini menunjukkan bahwa jeruk 

Siam mempunyai peluang yang tinggi untuk terus dikembangkan. 

Tabel 2. Perkembangan Produktivitas, Produksi, Luas Panen dan Jumlah Tanaman 

Jeruk di Kabupaten Garut Tahun 2013-2017 

Tahun Jumlah Tanaman Luas Panen Produksi Produktivitas 

2013 628.614 303.010 14.457 47.71 

2014 690.303 282.620 13.570 48.02 

2015 733.030 530.328 25.540 48.16 

2016 673.273 321.275 15.538 48.36 

2017 675.795 261.174 12.712 48.67 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Garut 2017 
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Berdasarkan Tabel di atas bahwa produksi jeruk Siam mengalami 

peningkatan dan penurunan hal ini bergantung pada jumlah tanaman serta luas 

panen yang setiap tahunnya mengalami perubahan. Namun pada produktivitas 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menjadi nilai positif dan 

menunjukkan bahwa petani jeruk Siam di Kabupaten Garut mempunyai progres 

untuk masa yang akan datang. 

Tabel 3. Jumlah Tanaman, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas di Kecamatan 

Samarang Tahun 2013-2017 

Tahun Jumlah Tanaman Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas 

2013 144.027 71.663 3.400 47.44 

2014 145.761 85.300 4.081 47.84 

2015 134.117 126.500 6.049 47.82 

2016 30.970 25.000 1.207 48.28 

2017 16.520 9.500   456 48.00 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Garut 2017 

Berdasarkan Tabel di atas bahwa produksi jeruk Siam di Kecamatan 

Samarang pada tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan. Produksi 

terbesar terjadi pada tahun 2015, akan tetapi pada tahun 2016 hingga 2017 

mengalami penurunan karena jumlah tanaman yang semakin berkurang. 

Pengembangan pertanian di suatu daerah dilakukan dengan menggali potensi 

yang dimiliki daerah tersebut secara optimal. Sebagai alternatif untuk 

memanfaatkan lahan secara optimal dan menguntungkan dari segi usahatani. 

Kecamatan Samarang merupakan daerah sentra penghasil jeruk di Kabupaten 

Garut. Desa yang tetap mengembangkan tanaman jeruk Siam yaitu Desa Cinta 

Rakyat Kecamatan Samarang. 

Usahatani jeruk Siam Garut berpotensi untuk dikembangkan di Desa Cinta 

Rakyat Kecamatan Samarang mengingat kondisi alam yang sesuai untuk 

pertumbuhan tanaman jeruk dan peluang pasar yang masih terbuka. Namun hal 

tersebut belum cukup untuk menjamin terjadinya perkembangan yang pesat. 

Berbagai faktor baik internal dan eksternal sangat mempengaruhi terhadap 

perkembangan usahatani. Maka untuk itu kondisi internal maupun eksternal di 
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Desa Cinta Rakyat harus dipertimbangkan dalam pengambilan strategi 

pengembangan yang tepat. 

Adapun untuk mengetahui strategi yang tepat dilakukan untuk pengembangan 

usahatani jeruk Siam Garut adalah dengan cara mengidentifikasi faktor internal 

serta faktor eksternal dan kemudian akan di analisis untuk mengetahui kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman selanjutnya dilakukan pengkolaborasian sesuai 

dengan analisis SWOT. Maka dilakukanlah analisis strategi pengembangan 

usahatani jeruk Siam di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang Kabupaten 

Garut agar dapat menambah produksi dan keberlangsungannya dapat bertahan 

dalam jangka waktu yang lama. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan    

ancaman dari usahatani jeruk Siam Garut pada Kelompok Tani Cinta Tani 

di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang ? 

2) Bagaimana alternatif strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh     

Kelompok Tani Cinta Tani di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang ? 

3) Prioritas strategi apa yang cocok untuk diterapkan oleh Kelompok Tani 

Cinta Tani di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang ? 

1.3. Tujuan penelitian 

  Tujuan dari penelitian strategi pengembangan usahatani jeruk Siam Garut 

pada Kelompok Tani Cinta Tani di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang 

adalah : 

1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman dari usahatani jeruk Siam Garut pada Kelompok 

Tani Cinta Tani di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang. 

2) Merumuskan alternatif strategi pengembangan usahatani jeruk Siam 

berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal pada 

Kelompok Tani Cinta Tani di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang. 
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3) Menetapkan prioritas strategi berdasarkan hasil analisis lingkungan dan 

eksternal pada Kelompok Tani Cinta Tani di Desa Cinta Rakyat 

Kecamatan Samarang. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

  Kegunaan dari penelitian strategi pengembangan usahatani jeruk Siam 

Garut pada Kelompok Tani Cinta Tani di Desa Cinta Rakyat Kecamatan 

Samarang diharapkan berguna bagi : 

1) Penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan mengenai deskripsi usahatani jeruk Siam Garut. 

2) Petani, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan mengenai strategi pengembangan. 

3) Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan 

pertimbangan dalam menyusun kebijakan untuk pengembangan pertanian. 

 

 


