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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Kondisi alam Indonesia yang subur dan beriklim tropis memungkinkan 

tumbuhnya beraneka ragam jenis tanaman kayu dan non kayu yang  dapat 

dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Hasil dari hutan 

selain kayu merupakan alternatif lain yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan 

hutan yang lestari. Selain berasal dari nabati ada juga yang berasal dari hewani,   di 

antaranya dapat berasal dari hewan yang sudah mati berupa gading, kulit, tanduk 

serta yang berasal dari hewan yang masih hidup seperti ulat sutra, lebah madu, dan 

lain-lain (Radam, 2011). 

Madu merupakan salah satu hasil dari hutan selain kayu yang berasal dari 

hewan yang masih hidup dan mempunyai potensi untuk dikembangkan dan 

dibudidayakan, sebab dengan iklim tropis yang ada memiliki potensi yang cukup 

besar untuk peternakan lebah madu, sehingga dapat dikembangkan sebagai salah 

satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Radam, 2011). Lebah 

madu merupakan serangga yang sangat besar manfaatnya bagi manusia karena 

secara langsung dapat menghasilkan madu, royal jelly, lilin atau malam lebah yang 

dapat dimanfaatkan bagi industri farmasi, makanan atau minuman dan kosmetik. 

Manfaat madu bagi manusia sangatlah banyak antara lain menghilangkan rasa lelah, 

membuat badan selalu segar, mempercepat pertambahan hemoglobin dalam darah, 

karena madu mengandung vitamin,
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protein, dan mineral (antara lain Kalsium, Natrium, Magnesium, Fosfor, Mangan 

dan Ferrum). 

Budidaya lebah madu memiliki potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan di Indonesia. Dengan luas lahan pertanian dan perkebunan mencapai 

193 juta hektar dan hutan sekitar 143 juta hektar, maka Indonesia mempunyai 

sumber daya alam yang sangat luas untuk pengembangan peternakan lebah madu. 

Sedikitnya terdapat 115 tanaman yang dapat menjadi sumber nektar di Indonesia 

(Novandra & Widnyana, 2013). 

Budidaya lebah madu sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 

Indonesia, khususnya bagi mereka yang tinggal di pedesaan dan sekitar hutan. 

Masyarakat tersebut mengenal dengan baik tradisi budidaya lebah madu, khususnya 

jenis lokal Apis cerana, meskipun masih dalam bentuk dan teknik yang sederhana 

menurut Salmah (1992) dalam (Asmanah, 2012). Usaha lebah madu harus 

pertimbangan dari segi ekonomi dalam kegiatannya. Hal ini disebabkan karena 

biaya yang dibutuhkan untuk investasi berjumlah besar. Selain itu, pihak bank dan 

lembaga keuangan lainnya belum yakin sepenuhnya bahwa perlebahan dapat 

dikembangkan secara komersial menurut Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan 

dan Perhutanan Sosial dalam Agustini, 2010 dalam (Grace et al. 2014).  

CV. Kembang Joyo merupakan salah satu peternakan lebah  di Malang yang 

sudah terkenal dan mempunyai banyak varian produk olahan madu.                               

CV. Kembang Joyo terletak di Jl. Raya Karangan No.101, Jakaan, Bonowarih, 

Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menghadapi berkembangnya 

teknologi dan meningkatnya berbagai macam kebutuhan manusia, mendorong 
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untuk selalu berinovasi dalam mengembangkan usahanya demi mencapai 

keuntungan yang maksimum. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tentang 

analisis kelayakan finansial produk madu di CV. Kembang Joyo untuk menentukan 

layak atau tidak usaha dapat terus dikembangkan dalam era teknologi yang canggih 

hingga dalam jangka waktu yang panjang. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kelayakan finansial dari budidaya lebah madu di CV. Kembang 

Joyo? 

2. Bagaimana tingkat sensitivitas usaha budidaya lebah madu di CV. Kembang 

Joyo jika ada perubahan harga input dan output? 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui kelayakan finansial dari budidaya lebah di CV. Kembang Joyo, 

layak diusahakan atau tidak. 

2. Mengetahui tingkat sensitivitas usaha budidaya lebah madu di CV. Kembang 

Joyo jika ada perubahan harga input dan output. 
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1.3.2  Kegunaan Penelitian 

1. Dapat menambah wawasan dan gambaran bagi pengusaha bagaimana untuk 

dapat meningkatkan pendapatannya 

2. Dapat memberikan informasi kepada pengusaha tentang besarnya semua 

struktur biaya dalam pengusahaan budidaya lebah madu. 

3. Dapat  memberi  motivasi  kepada  pengusaha  dalam  pengembangan usaha 

ini secara komersial serta dapat menarik investor untuk menanamkan 

modalnya pada usaha ini. 

4. Dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pustaka ilmiah bagi 

penelitian selanjutnya.  

 

1.4  Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Batasan istilah perlu dilakukan untuk penyamaan pandangan terkait istilah-

istilah yang dipakai dalam penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut  : 

1.4.1 Batasan Istilah 

Untuk  menyamakan  persepsi  antara  peneliti  dengan  pembaca,  maka perlu 

diberikan batasan istilah dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian 

tersebut. Adapun batasan istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Analisis finansial adalah suatu analisis yang dapat membandingkan  antara 

biaya dan manfaat untuk menentukan apakah  dari suatu bisnis budidaya 

lebah  akan menguntungkan dengan jangka waktu yang panjang. 

2. Analisis sensitivitas adalah cara untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek 

yang sedang dilaksanakan, dan untuk mengurangi risiko dari kerugian dengan 
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menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus dilakukan dalam 

budidaya lebah. 

3. Biaya Operasional adalah biaya - biaya yang telah dikeluarkan dalam 

budidaya lebah dan menghasilkan suatu produk madu yang bervariasi. 

4. Keuntungan adalah hasil usaha yang didapatkan dari selisih antara 

penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan untuk budidaya lebah madu. 

5. Ekstraktor madu adalah mesin yang terbuat dari Stainless steel bertujuan 

untuk mempercepat proses pemerasan madu dari sarang madu. 

6. Drum adalah tempat penyimpanan dan penampungan madu yang baru 

dipanen sehingga kualitas madu tetap terjaga dari kotoran bahkan tidak 

kontak langsung dari udara. 

7. Penyaring adalah digunakan untuk menyaring bee pollen dan royal jelly 

supaya bahan lebih halus agar tidak ada bee pollen dan royal jelly yang kasar 

yang kasar ataupun gumpalan. 

8. Timbangan adalah alat yang digunakan untuk menimbang bee pollen, royal 

jelly dan madu. 

9. Tutup kepala adalah alat yang digunakan untuk menutup kepala sehingga 

rambut tidak terkontaminasi karena rambut mengandung bakteri yang tidak 

baik untuk produk madu. 

10. Sarung tangan adalah alat yang digunakan pada proses sehingga produk tetap 

higenis tanpa bersentuhan langsung dengan tangan. 



6 

 

 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

1. Biaya  total adalah  penjumlahan  antara  biaya  tetap  dengan  biaya  variabel 

dalam satuan rupiah (Rp). 

2. Biaya tetap yaitu biaya yang digunakan dalam satu tahun proses produksi 

yang  besar  kecilnya  tidak  mempengaruhi  jumlah  hasil    produksi,  yang 

termasuk biaya tetap adalah: 

a. Sewa lahan 

b. Peralatan, yang termasuk dalam peralatan yaitu: 

1) Ekstraktor madu 

2) Drum 

3) Mesin penutup botol 

4) Lemari es 

5) Rak botol 

c. Perlengkapan, yang termasuk dalam perlengkapan yaitu: 

1) Pisau madu  

2) Sikat lebah 

3) Sarang fondasi 

4) Pollen trap 

5) Sarung tangan 

6) Penutup kepala 

7) Saringan 

8) Timbangan 

Seluruh biayabiaya tetap tersebut dihitung dalam satuan rupiah (Rp). 
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3. Produksi adalah hasil panen madu yang dihitung dalam satuan kg setiap kali 

panen selama satu tahun proses produksi.  

4. Biaya Variabel merupakan biaya yang akan berubah menjadi besar atau kecil 

tergantung pada kuantitas produk dan jasa yang dihasilkan atau dijual.. Biaya 

dihitung dalam satuan rupiah (Rp).  

5. Biaya produksi yaitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam satu tahun 

proses produksi, yang berasal dari penjumlahan antara biaya variable dan 

biaya tetap kemudian dihitung dalam satuan rupiah (Rp). 

6. Pendapatan adalah semua penerimaan yang diperoleh dari produksi  peternak 

lebah yang diterima dari hasil menjual beberapa jenis madu dan hasil 

sampingannya berupa royal jelly dan pollen yang dikeluarkan dan dihitung 

dalam satuan rupiah (Rp).  

7. Keuntungan merupakan hasil bersih usaha yang diperoleh dari selisih antara 

penerimaan dengan total biaya  yang dikeluarkan dinyatakan dalam satuan 

rupiah(Rp). 

8. Biaya pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan dalam melangsungkan 

proses produksi yang dihitung dalam satuan rupiah (Rp). 

9. Biaya transportasi adalah biaya yang dibebankan kepada peternak lebah madu 

dalam memindahkan madu dari suatu tempat atau daerah produksi ketempat 

lain atau daerah konsumsi yang dilakukan dan dihitung dalam satuan (Rp). 

10. Penyusutan alat atau nilai adalah pengurangan nilai dari kegunaan aktiva tetap 

sebab pemakaian, usia, dan sebagainya yang dapat dibebankan sebagai biaya 
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secara berkala selama umur ekonomis yang diperkirakan untuk aktiva itu. 

Penyusutan alat ini dinyatakan dalam satuan Rp / hari. 

11. Biaya variabel yaitu biaya yang digunakan dalam satu tahun proses produksi

yang besar kecilnya berpengaruh terhadap jumlah hasil produksi dalam satu 

tahun. yang termasuk dalam biaya variabel disini adalah biaya makanan 

pengganti (gula pasir), obatobatan. transportasi dan tenaga kerja dalam satu 

tahun produksi yang dihitung dalam satuan rupiah (Rp). 




