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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Apel di Indonesia pertama kali ditanam di Asia Tengah,kemudian berkembang 

luas di wilayah yang lebih dingin. Apel yang dibudidayakan memiliki nama     

ilmiah Malus domestica yang menurut sejarahnya merupakan keturunan dari    

Malus sieversii dengan sebagian genom dari Malus sylvestris apel hutan yang 

ditemui hidup secara liar di pegunungan Asia Tengah, di Kazakhstan, Kirgiztan, 

Tajikistan, dan Xinjiang, Cina. 

Tanaman buah apel masuk ke Indonesia sekitar tahun 1930-an dibawa oleh 

orang Belanda bernama Kreben kemudian menanamnya di daerah Nongkojajar 

Kabupaten Pasuruan pada tahun 1953, Bagian Perkebunan Rakyat (sekarang 

bernama Lembaga Penelitian Hortikultura) mendatangkan beberapa jenis apel dari 

luar negeri, termasuk Rome Beauty dan Princess Noble. Sejak tahun 1960     

tanaman apel sudah banyak ditanam di Batu, Malang untuk mengganti tanaman 

jeruk yang mati diserang penyakit. Sejak saat itu tanaman buah apel terus 

berkembang hingga sekarang di dataran tinggi Kota Batu, Poncokusumo (Malang) 

dan Nongkojajar (Pasuruan) masa kejayaannya pada sekitar tahun 1970. Sekarang 

buah apel telah tersebar luas di seluruh Indonesia, disukai banyak orang, dan 

harganya relatif terjangkau. Globalisasi perdagangan menyebabkan kita di 

Indonesia dapat mengkonsumsi apel dari Amerika, Australia, Cina, ataupun  
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Taiwan disamping apel lokal dari Malang ketersediaannya yang melimpah di 

pasaran nyaris tidak tergantung musim. 

Meskipun bukan asli tanaman dari Indonesia, apel termasuk salah satu jenis 

buah yang populer disamping jeruk dan mangga. Buah apel segar banyak     

disajikan dalam pesta, buah penyerta kunjungan orang sakit maupun sesaji    

upacara agama di Bali. Selain dikonsumsi dalam bentuk buah segar, kelezatan     

apel bisa dinikmati dalam bentuk minuman maupun dodol yang banyak dijajakan 

di Kota Wisata Batu. 

Buah apel dapat mengurangi resiko kanker usus besar, kanker prostat dan    

paru-paru. Serat apel juga mencegah penyakit jantung serta mengontrol berat   

badan dan kadar kolesterol  dengan cara seratnya mencegah reabsorpsi. 

Indonesia memiliki apel lokal selain Malang Raya (Jawa Timur),beberapa 

daerah di Indonesia Timur (Nusa Tenggara Timur, Bali dan Papua) memiliki     

lahan yang potensial untuk pengembangan tanaman apel namun daerah - daerah 

tersebut belum memiliki sentra produksi apel sesuai harapan disebabkan 

pengembangannya belum diikuti dengan pemahaman dan penerapan teknologi 

budidaya apel yang baik dan benar. (Sutopo, 2013). 

Indonesia telah menanam apel sejak tahun 1934, di daerah Nongkojajar  

(Kabupaten Pasuruan) dan dapat tumbuh serta berbuah dengan baik pada tahun 

1950, Kabupaten Malang (Batu dan Puncokusumo) dan Pasuruan ( Nongkojajar) 

Jawa Timur merupakan daerah sentra produksi apel di Indonesia. Setelah tahun 

1960 tanaman apel berkembang dengan pesat, karena pada tahun 1950 telah 

ditemukan teknik budidaya dan pembuahan apel. 
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Berkembangnya komoditas apel di Indonesia sejak diperkenalkannya 

teknologi perompesan daun yang kemudian diikuti dengan pelengkungan 

cabang,sehingga berbuahnya dapat diatur menurut penanamnya (tanaman apel 

umumnya dapat berbuah dua kali dalam setahun). Perompesan daun ini diduga 

sebagai penganti atau rekayasa suhu rendah yang merupakan syarat utama 

pemecahan masa dormansi didaerah yang beriklim sedang. Perkembangan   

tanaman ini maka secara teknis memungkinkan dan secara ekonomis 

menguntungkan. (Bambang Soelarso,1997) 

Budidaya tanaman apel yang biasa hidup di negara subtropis ini tengah 

menghadapi masalah rendahnya produktivitas, biaya produksi tinggi, dan 

menurunnya kesuburan lahan untuk itu perlu usaha intensif untuk   

mengembangkan budidaya tanaman apel dengan menciptakan sentra tanaman buah 

apel di lahan baru, sehingga produksi buah apel meningkat dan kualitasnya  

semakin baik. 

Produk import buah apel segar selalu mengusai pangsa pasar dalam negeri 

sehingga buah apel segar lokal tidak dapat melakukan pemasaran secara bebas 

dalam negeri. Buah apel import yang di datangkan dari berbagai negara produsen 

apel dapat mengekspor buah apel segarnya ke berbagai negara konsumen buah   

apel segar dalam hal ini negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar 

memilki tingkat konsumsi yang juga tinggi, buah apel import merupakan pilihan 

dalam pemenuhan kebutuhan apel di dalam negeri. Negara Indonesia sebagai 

negara import buah apel segar dari berbagai negara dapat kita lihat seperti yang 

ditunjukan oleh tabel berikut ini : 
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Tabel.1. Negara-Negara Terbesar Pengimport Buah Apel Segar Tahun 2014. 

 Sumber : Diolah dari UN Comtrade,(2016) 

Tabel diatas menunjukan bahwa Indonesia berada pada peringkat keempat 

belas setelah negara spanyol pada tahun 2014 sebagai negara import buah apel 

segar. Tabel diatas menunjukan bahwa negara Indonesia masih bergantung besar 

pada produk buah apel segar dari luar negeri dengan jumlah sebesar $200,243,139 

jumlah ini sangatlah besar jika dibandingkan dengan produk buah apel lokal 

mengingat negara Indonesia memilki berbagai buah tropis sebagai pengganti buah 

apel import seperti buah pisang, buah mangga dan masih banyak lagi buah segar 

yang sangat melimpah di dalam negeri. 

Penawaran buah apel sebagai banyaknya barang yang ditawarkan oleh 

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

harga tertentu. Penawaran buah apel di Indonesia berkaitan dengan jumlah  

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

diimport dari berbagai negara penghasil buah apel. Produksi buah apel lokal 

Peringkat Negara Nilai Import (USD) 

1. Russia $620,810,906 

2. Jerman $594,437,828 

3. Inggris $540,474,942 

4. Belanda $350,329,857 

5. Mesir $308,068,527 

6. Uni Eropa $692,806,048 

7. Amerika Serikat $283,752,414 

8. Meksiko $277,467,258 

9. Kanada $250,276,711 

10. Other Asia, nes $245,600,294 

11. India $234,375,879 

12. Belarusia $216,853,300 

13. Spanyol $215,510,689 

14. Indonesia $200,243,139 

http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=080810&px=H1&r=124&y=2014&p=0&rg=1
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=080810&px=H1&r=490&y=2014&p=0&rg=1
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=080810&px=H1&r=699&y=2014&p=0&rg=1
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=080810&px=H1&r=360&y=2014&p=0&rg=1
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tergolong rendah dengan tingkat konsumsi penduduk Indonesia yang tinggi 

sehingga produk-produk buah apel import mendominasi pasar dalam negeri. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS PENAWARAN BUAH APEL DI INDONESIA” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

ada, yaitu : 

1. Bagaimana trend penawaran buah apel di Indonesia selama 7 tahun (2008  

– 2014)? 

2. Apakah faktor-faktor mempengaruhi penawaran buah apel di Indonesia 

selama 7 tahun (2008 - 2014)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk menganalisis trend penawaran buah apel di Indonesia selama 7   

tahun (2008 - 2014). 

2. Untuk menganalisis apakah faktor-faktor mempengaruhi penawaran buah 

apel di Indonesia selama 7 tahun (2008 - 2014). 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan 

kebijakan penawaran komoditas pertanian, khususnya buah apel. 

2. Bagi petani sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga apel 

3. Bagi akademik sebagai bahan refrensi dalam menambah wawasan dan 

masukan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

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. Apel adalah produk buah-buahan yang dapat dikonsumsi secara langsung 

maupun diolah lebih lanjut menjadi produk makanan. 

2. Apel lokal adalah apel yang dihasilkan oleh petani dalam negeri. 

3. Penawaran buah apel (S) adalah jumlah apel yang tersedia dan dijual oleh 

penjual atau produsen di Indonesia dengan periode 7 tahun (2008-2014) 

(Rp/Kg) 

4. Jumlah produksi buah apel lokal adalah jumlah apel yang dihasilkan petani 

dari budidaya apel ditingkat usahatani apel lokal( on-farm ) (Kg) 

5. Jumlah buah apel import adalah suatu hasil produksi dari petani apel yang 

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



7 
 

6. Harga apel lokal adalah jumlah yang ditawarkan oleh produsen terhadap 

konsumen (Rp/kg) 

7. Luas panen buah apel adalah tanaman buah apel yang masih dapat 

menghasilkan buah apel (Ha) 

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

dengan variabel lain bertindak sebagai penyebab atau yang mempengaruhi 

variabel lain. 

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

lain atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

10. Analisis regresi linear berganda merupakan model analisis tersebar dari   

dua atau lebih variabel terikat. 

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

pengaruh secara keseluruhan. 

12. Uji T untuk menguji pengaruh variabel x terhadap variabel y secara    

sendiri-sendiri. 

13. Data penelitian diambil selama selama 7 tahun (2008-2014) diambil dari 

berbagai sumber. 
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1.6. Pengukuran Variabel 

1. Penawaran apel nasional dinyatakan dalam satuan ton pertahun

2. Produksi apel dinyatakan dalam satuan ton per tahun

3. Jumlah apel import dinyatakan dalam satuan ton per tahun

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

kilogram.

5. Luas panen buah apel Indonesia dinyatakan dalam satuan hektar pertahun




