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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertanian merupakan sektor terbesar dalam hampir setiap ekonomi 

Negara berkembang.Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional 

memegang peranan penting dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi 

seluruh penduduk,selain itu sector pertanian memiliki peran utama sebagai 

penyumbang devisa Negara termasuk di dalamnya.Salah satu produksi 

pertanian yang memiliki keuntungan besar adalah tanaman hortikultura. 

Tanaman hortikultura memfokuskan pada budidaya tanaman buah,tanaman 

bunga,tanaman sayuran,tanaman obat-obatan. 

Komoditas hortikultura mempunyai peranan penting bagi masyarakat 

Karena dapat menunjang kebutuhan gizi yang banyak menyediakan sumber 

vitamin,mineral,protein dan karbohidrat.Selain itu hortikultura merupakan 

komoditas pertanian khas tropis yang potensial untuk dikembangkan di 

Indonesia dan memiliki prospek yang cerah di masa mendatang sekaligus 

sebagai sumber perolehan devisa bagi Negara.  

Salah satu produk hortikultura yang memiliki peluang  pasar yang 

cukup besar adalah buah apel.Apel termasuk buah yang sangat komersil 

dikalangan masyarakat.Buah apel yang banyak dilirik oleh para eksportir saat 

ini adalah apel manis,karena besarnya kontribusi agroindustry apel dalam 

meningkatkan pendapatan akan menumbuhkan sentra pengembangan apel 



 

 
 

2

baru.Ketersediaan varietas unggul,baik mutu maupun produktivitas yang 

sesuai dengan kebutuhan konsumen menjadi mutlak yang harus dipenuhi 

dalam era pasar bebas.Untuk mencapai permintaan dan penawaran yang 

seimbang maka produksi apel nasional perlu terus ditingkatkan. 

Apel yang diproduksi oleh Desa Binangun telah memberikan  

kontribusi  yang  nyata bagi petani.Apel sendiri memiliki nilai ekonomis  yang 

dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan petaninya yang relative tinggi.Hasil 

panen apel manis ini telah  banyak dipasok  ke  kota-kota besar di Jawa dan 

Kalimantan.Selain pasar tradisional,apel manis ini juga merambah pasar 

swalayan.Desa Binangun mempunyai potensi yang cocok untuk menanam 

tanaman apel,baik dari factor tanah,pengairan maupun cuacanya mendukung 

untuk kegiatan usahatani apel yang ada di sekitar.Desa tersebut memiliki 

komoditas unggulan yakni apel yang telah diproduksi dan masih 

dikembangkan sampai saat ini,sebagian besar digunakan sebagai tempat 

Wisata Petik Apel.Buah apel hasil tanaman petani di Desa Binangun,selain 

sebagai penunjang perekonomian rumah tangga,apel juga mempunyai potensi 

yang besar dalam merambah pasar-pasar modern yang ada di Indonesia yang 

dapat bersaing dengan produktivitas apel impor,serta dapat menembus pasar 

dunia.  

Oleh karena itu,melihat produktivitas apel yang begitu tinggi,petani 

yang sebelumnya tidak melakukan usahatani apel manis akhirnya tertarik 

untuk melakukan usahatani apel.Banyak petani yang melihat keuntungan lebih 

besar dalam mengusahakan produk apel manis tersebut,karena apel sendiri 
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memiliki nilai jual yang dapat dikatakan tinggi sampai saat ini.Adanya faktor 

yang menunjang hasil produksi tanaman apel yang lebih menguntungkan, 

menjadikan alasan bagi petani untuk mengambil keputusan dalam melakukan 

usahatani apel yang ada di Desa Binangun.Upaya para petani selalu dilakukan 

untuk memaksimalkan hasil pertanian yang dilakukan.Petani selalu melakukan 

usaha-usaha untuk mengembangkan investasi usahatani dengan memutuskan 

pengelolaan usaha secara tepat.  

Selain itu petani perlu melihat keputusan seperti melakukan 

pembelanjaan terhadap kegiatan usahatani yang diperlukan secara 

bijak.Kemudian petani perlu melakukan pemahaman tentang pengujian 

terhadap hal-hal yang terkait dengan upaya untuk memaksimalkan pendapatan 

yang akan diterima.Melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan para petani apel tersebut maka dengan sendirinya akan 

memberikan jaminan atas usaha yang dilakukan benar-benar mampu 

mendukung perekonimian dan taraf hidup yang lebih baik.. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Bagaimanakah tingkat pendapatan petani apel di Desa Binangun 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

2. Apakah factor modal,biaya operasional,tingkat pendidikan petani,luas 

lahan dan jumlah tenaga kerja mempengaruhi tingkat pendapatan petani 

apel di Desa Binangun Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis tingkat pendapatan petani apel di Desa Binangun 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

2. Untuk menganalisis factor modal,biaya operasional,tingkat pendidikan 

petani,luas lahan dan jumlah tenaga kerja mempengaruhi jumlah 

pendapatan petani apel di Desa Binangun Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

 
D. Batasan Masalah 

Agar Hasil penelitian ini lebih terfokus maka batasan masalah dalam 

penelitian ini hanya meneliti tentang factor modal,biaya operasional,tingkat 

pendidikan,luas lahan dan jumlah tenaga kerja. 

 
E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Petani Apel 

Dapat memberikan masukan pada petani dan pihak-pihak terkait mengenai 

pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan. 

2. Bagi peneliti lain 

Dapat menjadi informasi dan bahan pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 


