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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia disebut dengan negara agraris karena mayoritas penduduknya 

berprofesi sebagai petani, dan merupakan negara yang subur dan kaya akan hasil 

pertanian dan perkebunan. Potensi yang ada tersebut dapat menjadi sumber 

pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang 

menjadikan sektor perkebunan dan pertanian menjadi sumber mata pencaharian. 

Pengembangan komoditas hortikultura khususnya buah-buahan, memberikan 

peran yang penting bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, 

keanekaragaman dan kecukupan gizi rakyat, perluasan lapangan kerja, serta 

devisa negara.  

Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan manusia dan tidak terpisahkan 

dari kehidupan terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Jumlah 

perjalanan wisata internasional mengalami pertumbuhan yang pesat menunjukkan 

bahwa pariwisata mengalami perkembangan. Indonesia sebagai salah satu negara 

tujuan wisata dunia memiliki sektor pariwisata yang mempunyai potensi dan 

prospek yang cerah untuk dikembangkan. Potensi tersebut didukung oleh 

kekayaan sumberdaya alam, seni budaya, dan adat istiadat yang dimiliki 

Indonesia. Pariwisata Indonesia juga mempunyai peranan penting dalam 

menunjang perekonomian nasional. 

Agrowisata merupakan suatu diversifikasi produk agribisnis yang 

menggabungkan konsep kepariwisataaan bernuansa alam (ekowisata) dengan 
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pertanian. Agrowisata tidak hanya merupakan usaha di bidang jasa yang 

menawarkan jasa pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap pemandangan indah 

dan segar, tetapi juga dapat menjadi media promosi produk pertanian, 

memberikan sinyal bagi peluang pengembangan diversifikasi produk agribisnis, 

media pendidikan masyarakat, serta dapat menjadi andalan pada sektor pertanian 

dan pariwisata. Posisi agrowisata dalam agribisnis terdapat di dalam processing 

subsystem (Nainggolan, 2005). 

Berkembangnya teknologi saat ini juga diiring dengan perkembang ilmu 

pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis tanaman baik tanaman hias, 

sayur-sayuran dan buah-buahan. Banyak jenis buah-buahan yang kini mulai 

dikembangkan di Indonesia. Bantuan transfer teknologi dari Taiwan yang diterima 

telah menciptakan berbagai macam produk pangan terbaik, sayur-sayuran dan 

buah-buahan yang salah satunya adalah Jambu Kristal. Jambu kristal ini 

merupakan jambu batu yang kemudian bijinya dikristalkan sehingga tidak 

terdapat biji (Trubus, 2010).  

Jambu biji kristal adalah salah satu tanaman buah yang sudah 

memasyarakat. Jambu ini terkenal karena nyaris tak berbiji sebagaimana jambu 

biji pada umumnya, dengan keistimewaan itu jambu biji kristal lebih diminati dan 

memiliki keunggulan nilai ekonomi untuk dibudidayakan. Jambu biji kristal 

dipercaya merupakan mutasi dari residu Muangthai Pak, ditemukan pada tahun 

1991 di District Kao Shiung-Taiwan. Diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1991 

oleh Misi Teknik Taiwan yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor 
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(IPB). Jambu biji kristal sebetulnya tidak benar-benar nonbiji, jumlah bijinya 

kurang dari 3% bagian buah (Trubus, 2010). 

Saat ini jenis jambu kristal ini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia 

dan banyak masyarakat yang ingin mencoba dan ingin tahu jambu kristal ini. 

Jambu Kristal banyak dicari dan disukai karena praktis dimakannya. Banyak 

petani yang mulai berkebun jambu kristal ini. Di karawang sebanyak 100 tanaman 

jambu di tanam di lahan sawah, di Semarang, Jawa tengah dikebunkan sebanyak 

40 jambu kristal sejak 5 bulan lalu, di Dlanggu Mojokerto terdapat 400 populasi 

tanaman sedangkan di Bogor, Jawa Barat disebar 500 bibit jambu kristal yang di 

tanaman dengan membuka kebun baru dan di Desa Cikarawang sendiri disebar 

600 bibit tanaman untuk petani di Desa Cikarawang. Dari info geraitookbuah di 

kota – kotabesar, permintaan rata –rata per2 hari mencapai 50–100 kg. Harga saat 

ini sudah tembus pada level Rp 20.000 – Rp 30.000 per Kg. Meski mahal, jambu 

Kristal dicari karena renyah, bagian buah yang dapat dimakan pun lebih banyak 

(Trubus, 2010). 

Potensi peluang bisnis jambu Kristal masih sangat besar, hal ini 

dikarenakan permintaannya yang tinggi sedangkan pasokannya masih rendah. 

Kekurangan pasokan dibandingkan permintaan supermarket yang ada di Bogor 

dan Jakarta terhadap jambu Kristal grade A diADC IPB- ICDF Taiwan Bogor 

yang signifikan dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Perbandingan Antara Permintaan Supermarket dan Pasokan Jambu 

Kristal 

Bulan Permintaan (Kg) Pasokan (Kg) Kekurangan (Kg) 

Oktober 2011 5820 3679,8 2140,2 

November 2011 3848 1608 2240 

Desember 2011 3848 2562,9 1285,1 

Januari 2012 3613 2816,7 796,3 

Februari 2012 4280 4190 90 

Maret 2012 2491 1852 639 

April 2012 2491 2175,8 315,2 

Mei 2012 1930 395,9 1534,1 

Juni 2012 2076,5 720,6 1355,9 

Juli 2012 3779,8 2126,5 1653,3 

Agustus 2012 1829 404,6 1424,4 

September 2012 1846 525 1321 

TOTAL 37852,3 23057,8 14794,5 

Sumber : ADC IPB-ICDF Taiwan, Bogor (2012) 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 12 bulan perusahaan 

tidak dapat memenuhi permintaan jambu Kristal grade A dari supermarket sebesar 

14.794,5 Kg, dalam hal ini, perusahaan telah kehilangan kesempatan untuk 

meningkatkan penjualannya sebesar Rp 295.890.000 (jumlah kekurangan 

permintaan dikalikan dengan harga jambu Kristal grade A/Kg, yaitu Rp 20.000). 

Kuota permintaan tersebut masih sulit untuk dipenuhi, dikarenakan kekurangan 

stok produksi. Pengembangan pembudidayaan secara perkebunan belum banyak 

dilakukan. Kebun yang ada masih skala sporadis dan kecil. Hanya ada satu dua 

perusahaan yang mengelola secara komersial. Disamping itu jenis buah ini tidak 

mendapat saingan yang cukup berarti dari produk buah jambu impor. Tidak 

seperti jenis jeruk, lengkeng, durian yang banyak di banjiri produk impor.  

Kota Batu adalah kota yang bersuhu rendah dan tanahnya yang masih 

sangat subur. Hal ini sesuai dengan tanaman jambu biji kristal yang merupakan 

tanaman daerah tropis dan dapat tumbuh di daerah sub-tropis dengan intensitas 
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curah hujan yang diperlukan berkisar antara 1000-2000 mm/tahun dan merata 

sepanjang tahun. Tanaman jambu biji kristal dapat tumbuh berkembang serta 

berbuah dengan optimal pada suhu sekitar 23-28°C di siang hari. Penanaman 

secara perkebunan, Jambu Kristal ini tidak mengalami kesulitan. Jambu Kristal ini 

akan panen pada waktu 8 bulan pertama, kemudian akan panen setiap 2 bulan 

sekali. Budidaya jambu biji kristal memang sangat menggiurkan dengan beberapa 

keunggulan, di antaranya tanaman berbuah sepanjang tahun secara terus menerus. 

Sekali berbuah menghasilkan 15-30 buah, dalam usia tanam 2 tahun per tanaman 

bisa menghasilkan 70-80 Kg selama 6 bulan. Bobot rata-rata buah 500 gram 

bahkan ada yang mencapai 900 gram. Oleh karena itu, perkebunan yang 

mengelola jenis tanaman ini pun sudah mulai berkembang di Kota Batu. 

Kota Batu juga merupakan kota pariwisata yang memiliki peluang sangat 

besar terhadap adanya agrowisata petik buah jambu kristal. UD. Bumiaji Sejahtera 

merupakan satu-satunya tempat pengembangan agrowisata petik buah jambu 

kristal di wilayah Bumiaji, Kota Batu. Tempat ini berkembang dari tahun ke tahun 

dengan mengembangkan sistem yang dijalankan dengan manajemen yang 

semakin baik, untuk mengetahui layak tidaknya usaha agrowisata petik buah 

jambu kristal ini untuk diusahakan dalam skala besar maka diperlukan suatu studi 

kelayakan terlebih dahulu. Jenis analisa yang dapat digunakan adalah analisa 

kelayakan dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan manajemen, 

aspek lingkungan, aspek hokum dan analisa berdasarkan aspek finansial. Analisa 

kelayakan tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi suatu proyek pada 
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tahun-tahun tertentu serta untuk mengetahui apakah perkebunan jambu kristal di 

UD. Bumiaji Sejahtera dalam kondisi yang menguntungkan atau sebaliknya.  

Studi kelayakan juga sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya 

terutama bagi para investor yang selaku pemrakarsa, bank selaku pemberi kredit, 

dan pemerintah yang memberikan fasilitas, tata peraturan hukum dan perundang-

undangan, yang tentunya kepentingan semuanya itu berbeda satu sama lainya. 

Investor berkepentingan dalam rangka untuk mengetahui tingkat keuntungan dari 

investasi, bank berkepentingan untuk mengetahui tingkat keamanan kredit yang 

diberikan dan kelancaran pengembaliannya, pemerintah lebih menitik-beratkan 

manfaat dari investasi tersebut secara makro baik bagi perekonomian, pemerataan 

kesempatan kerja, dan lain-lain.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Agrowisata 

Petik Buah Jambu Kristal UD. Bumiaji Sejahtera diketahui bahwa belum ada 

analisis kelayakan usaha Agrowisata Jambu Kristal, sehingga perlu dilakukan 

analisis kelayakan usaha ini untuk mengetahui apakah usaha ini layak atau tidak 

untuk dijalankan dilihat dari beberapa aspek diantaranya yaitu: 

a. aspek pasar,  

b. aspek teknis dan manajemen,  

c. aspek lingkungan,  

d. aspek hukum, dan  

e. aspek finansial. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisa 

kelayakan pengembangan usaha Agrowisata Petik Buah Jambu Kristal UD. 

Bumiaji Sejahtera dilihat dari beberapa aspek diantaranya yaitu: 

a. aspek pasar,  

b. aspek teknis dan manajemen,  

c. aspek lingkungan,  

d. aspek hukum, dan  

e. aspek finansial. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak 

kalangan, diantaranya yaitu: 

1. Bagi perusahaan tempat penelitian yakni UD. Bumiaji Sejahtera, penelitian 

ini bermanfaat untuk memberi masukan apakah bisnis ini layak atau tidak 

untuk dikembangkan dan sebagai bahan informasi bagi perusahaan untuk 

meningkatkan daya saing guna mempertahankan posisi perusahaan pada 

tempat yang kompetitif dalam industri pariwisata. 

2. Bagi umum dapat memberikan informasi bagi investor untuk melakukan 

investasi pada pengembangan jambu kristal ini dan sebagai bahan referensi 

atau informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai studi kelayakan usaha 

khususnya dibidang agrowisata.  
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1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

1. Jambu Kristal merupakan buah yang berasal dari Taiwan dan buah ini masuk 

kedalam klasifikasi jambu biji (Psidium guajava).  Jambu ini terkenal karena 

nyaris tak berbiji sebagaimana jambu biji pada umumnya. 

2. Agrowisata adalah sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan 

usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas 

pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian. 

3. Analisa kelayakan merupakan penilaian sejauh mana manfaat yang di dapat 

dari suatu kegiatan usaha dengan tujuan sebagai pertimbangan usaha yang 

dilaksanakan diterima atau ditolak. 

4. Analisa pasar adalah sebuah upaya dalam  mengetahui besarnya permintaan 

pasar yang akan diterima dari masyarakat sekaligus juga untuk menempatkan 

posisi yang menguntungkan bagi proyek yang akan dijalankan. 

5. Analisa teknis adalah suatu aspek yang berkenaan dengan proses 

pembangunan bisnis secara teknis dan pengoperasiannya setelah bisnis 

tersebut selesai dibangun. 

6. Analisa manajemen  merupakan aspek yang membahas mengenai manajemen 

dan pengorganisasian dalam rangka melaksanakan proyek tertentu. 

7. Analisa lingkungan adalah untuk memastikan dampak apa yang terjadi jika 

produksi atau usaha jasa yang sudah direncanakan itu terlaksana baik 

mengenai dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan usaha yang 

direncanakan ini. 
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8. Analisa hukum Adalah membahas masalah kelengkapan dokumen 

perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki, 

dan tata peraturan yang berlaku pada daerah tersebut. 

9. Analisa finansial adalah suatu analisis yang membandingkan antara biaya 

dengan manfaat-manfaat untuk menentukan apakah suatu proyek akan 

menguntungkan selama umur proyek. 

10. Net  Present  Value  (NPV)  adalah  nilai  sekarang  dari  keuntungan  bersih 

(manfaat  neto  tambahan)  yang  akan  diperoleh  pada  masa  mendatang, 

 merupakan selisih antara nilai sekarang arus manfaat dikurangi dengan nilai 

sekarang arus biaya. 

11. Internal Rate of Return  (IRR) adalah tingkat suku bunga maksimum  yang 

dapat dibayar oleh bisnis untuk kebutuhan sumberdaya karena bisnis 

membutuhkan  dana  lagi  untuk biaya-biaya operasi dan investasi dan bisnis 

baru sampai pada tingkat pulang modal. 

12. Net benefit cost ratio  (Net B/C Ratio) adalah perbandingan  antara present 

value yang dari net benefit yang positif dengan present value dari net benefit 

yang negatif. 

13. Payback  period  (PP)  digunakan  dengan  tujuan  untuk  menghitung  jangka 

waktu  pengembalian  modal investasi yang digunakan untuk membiayai 

bisnis. Payback period adalah suatu periode yang menunjukkan berapa lama 

modal yang ditanamkan dalam bisnis tersebut dapat dikembalikan. 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

1. Net  Present  Value  (NPV)  diukur dalam satuan Rupiah. 
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2. Internal Rate of Return  (IRR) dinyatakan dalam persen per tahun.

3. Net benefit cost ratio  (Net B/C Ratio) diukur dalam satuan Rupiah.

4. Payback  period  (PP)  diukur dalam satuan bulan.


