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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komoditas hortikultura khususnya buah-buahan memiliki prospek cerah 

dalam sektor pertanian. Pengembangan buah-buahan berpola agribisnis dan 

agroindustri yang sangat cerah karena permintaan terhadap komoditas tersebut 

cenderung naik, baik di pasar dalam maupun luar negeri (Ariyanto,2006). 

Komoditas hortikultura yang memiliki prospek cerah salah satunya adalah 

buah naga. Tanaman buah naga yang juga banyak dikenal dengan nama dragon 

fruit atau pitaya merupakan tanaman jenis kaktus yang awalnya berasal dari 

Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Buah naga masuk ke Indonesia 

dan menjadi populer sekitar tahun 2000 dari Thailand, kemudian dibudidayakan 

menjadi tanaman pertanian di beberapa daerah di Indonesia. (Emil, 2011) 

Menurut Kristanto (2014), prospek buah naga di pasar domestik sangat 

terbuka lebar karena tren buah naga meningkat, tingkat konsumsi meningkat, 

digunakan sebagai bahan baku industri , dan iklim Indonesia yang mendukung. 

Permintaan buah naga di dalam negeri pun semakin meningkat. Hal ini 

dapat dipantau dari pasar swalayan. Sejak Februari 2007, di swalayan Hokky rata-

rata terjual 100-150 kg buah naga setiap harinya. Penjualan ini mengalami 

peningkatan dibanding penjualan tahun 2006 yang tidak sampai separuhnya. 

Kondisi serupa terjadi di salah satu pasar swalayan di Jakarta yang semula 

meminta pasokan 5 ton/minggu kini (2007) meminta 10 ton/minggu 

(Samadi,2013). 
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Buah naga yang memiliki rasa yang khas, nikmat dan segar, memberikan 

khasiat bagi kesehatan tubuh manusia. Buah naga memiliki kandungan unsur-

unsur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut kandungan nutrisi 

per 100 gram daging buah naga dari beberapa jenis buah naga. 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Beberapa Jenis Buah Naga 

Komposisi Hylocereus 
undatus 

Hylocereus 
polyrhizus 

Selenicereus 
megalanthus 

Air (g) 89,4 82,5-83 85,4 
Protein (g) 0,5 0,159-0,229 0,4 
Serat Kasar (g) 0,1 0,21-0,61 0,1 
Ash/abu (g) 0,3 0,7-0,9 0,5 
Phopsphorus (mg) 0,5 0,28 0,4 
Calcium (mg) 6 6,3-8,8 10 
Iron/Besi (mg) 19 30,2-36,1 16 
Carotene (mg) 0,4 0,55-0,65 0,3 
Thiamine (mg) - 0,005-0,043 - 
Riboflavine (mg) - 0,028-0,045 - 
Niacin (mg) 0,2 1,297-1,3 - 
Ascobic acid (mg) 25 8-9 0,2 
Brix value 11-19 - 4 
pH value 4,7-5,1 - - 

Sumber : Untung Berlipat dari Bisnis Buah Naga Unggul, (Emil,2011). 

Berdasarkan beberapa penelitian para ahli, kandungan unsur-unsur pada 

buah naga secara umum memiliki khasiat antara lain sebagai pembersih darah, 

penguat ginjal, penyeimbang kadar gula darah, menyehatkan lever, perawatan 

kecantikan, meningkatkan ketajaman mata, mengurangi keluhan panas dalam dan 

sariawan,menstabilkan tekanan darah,mengurangi keluhan keputihan,mengurangi 

kolesterol,mencegah kanker usus serta mencegah sembelit, dan memperlancar 

feses. (Emil S,2011) 

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah pertanian dan perkebunan 

di Provinsi Jawa Timur. Menurut Dinas Pertanian dan Perkebunan (2013), 

sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan lahan pertanian, yaitu 
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sekitar 15,72 persen (49.515 hektar) merupakan lahan sawah, 31,31 persen 

(98.641 hektar) adalah tegal/ladang/kebun, 6,21 persen (19.578 hektar) adalah 

areal perkebunan dan 19,67 persen (61.955 hektar) adalah hutan. Kabupaten 

Malang yang memiliki 33 Kecamatan membudidayakan berbagai komoditas 

pertanian dan perkebunan. Budidaya buah naga di Kabupaten Malang dapat 

ditemukan di salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Bululawang. 

UD. Naga Jaya Makmur merupakan satu-satunya penghasil buah naga dan 

dikenal sebagai pioneer budidaya buah naga di Kabupaten Malang. UD. Naga 

Jaya Makmur telah membudidayakan buah naga sejak 2006 dan belum pernah 

dianalisis kelayakan usahanya secara finansial. Berdasarkan latar belakang yang 

telah dijelaskan, penulis meneliti analisis kelayakan finansial di UD. Naga Jaya 

Makmur Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kelayakan finansial budidaya buah naga di UD. Naga Jaya 

Makmur Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana tingkat sensitivitas budidaya buah naga terhadap perubahan 

biaya operational and maintenance? 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis kelayakan finansial budidaya buah naga di UD. Naga 

Jaya Makmur Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. 
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2. Untuk menganalisis tingkat sensitivitas budidaya buah naga terhadap 

perubahan biaya operational and maintenance. 

1.4 Manfaat dan Kegunaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi tentang analisis kelayakan finansial usaha 

budidaya tanaman buah naga.  

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi pemerintah dalam 

penyusunan kebijakan terutama dalam pengembangan pertanian 

hortikultura buah naga.  

2. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi unit dagang untuk 

peningkatan usaha.  

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain untuk penelitian yang sejenis. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

 Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan 

adanya perbedaan pengertianBatasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Analisis finansial adalah analisa yang melihat suatu proyek dari sudut 

lembaga-lembaga atau badan-badan yang mempunyai kepentingan 

langsung dalam proyek atau yang menginvestasikan modalnya ke dalam 

proyek. 

2. Budidaya tanaman buah naga merupakan proses pembudidayaan tanaman 

buah naga yang meliputi 4 spesies yakni Hylocereus undatus (putih), 



 

5 
 

Hylocereus polyrhizus (merah), Hylocereus costaricensis (super merah), 

dan Selenicereus megalanthus (kuning) 

3. Produksi merupakan hasil yang didapat dari perpaduan berbagai macam 

input yang digunakan untuk usaha budidaya tanaman buah naga yang 

dinyatakan dalam kilogram. 

4. Biaya adalah semua nilai pengeluaran yang digunakan selama 

berlangsungnya proses produksi untuk menghasilkan suatu produk. 

5. Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh produsen dari hasil 

penjualan produksi buah naga sebelum dikurangi biaya produksi. 

6. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya produksi. 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

 Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Biaya total dihitung dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel yang 

ditanyakan dalam rupiah (Rp). 

2. Penerimaan adalah hasil penjualan yang diperoleh dari besarnya jumlah 

produksi dikalikan dengan harga produk yang dinyatakan dalam rupiah 

(Rp). 

3. Pendapatan atau keuntungan diperoleh dengan menghitung penerimaan 

dikurangi biaya total yang dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

4. Produksi adalah jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun yang 

diukur dalam satuan kilogram (Kg) 

5. Harga adalah harga jual buah naga dari produsen yang diukur dalam 

satuan (Rp/Kg) 
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6. Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja, baik dari dalam 

maupun luar keluarga, yang digunakan dalam usaha budidaya buah naga. 

7. Umur ekonomis alat adalah jumlah tahun alat selama digunakan, terhitung 

sejak tahun pembelian sampai alat tersebut tidak dapat digunakan lagi, 

diukur dalam satuan tahun. 

 


