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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan yang sering muncul bagi pelaku usaha dalam hal ini usaha 

pertanian  pada saat merencanakan atau mendirikan suatu usaha produksi adalah 

menganalisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial ini penting dilakukan 

karena sangat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Analisis finansial memiliki 

tujuan untuk mengetahui usaha itu layak dijalankan atau tidak. Ada beberapa hal yang 

menjadi perhatian dalam menganalasisis kelayakan finansial suatu usaha. Beberapa hal 

tersebut adalah penentuan dan perhitungan biaya produksi, biaya peralatan, analisis 

untung rugi, berapa besar modal dan keuntungan serta tempo pengembalian modalnya. 

Budidaya apel merupakan salah satu komoditi usaha terbesar yang ada di kota 

Batu. Apel merupakan salah satu buah yang sangat mudah dijumpai di daerah sub-

tropis. Apel juga dapat berbuah sepanjang musim. Hal ini menjadi salah  satu faktor 

yang membuat usaha perkebunan apel banyak diminati untuk dijalankan. Bumiaji 

merupakan salah satu kecamatan di kota Batu yang memiliki perkebunan apel 

terbanyak. Lahan pertanian yang berada di kecamatan ini sangatlah banyak. Hal ini 

terlihat dari masihbanyaknya lahan pertanian yang tersedia. Rata-rata warga memiliki 

lahan dengan luas 0,25 – 1 Ha. Selain itu juga, mayoritas mata pencaharian 

masyarakatnya adalah petani dan pengusaha buah apel. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, kecamatan Bumiaji menjadi pilihan lokasi untuk dilakukannya penelitian ini. 

Di kota Batu tepatnya kecamatan Bumiaji, terdapat beberapa jenis apel yang 

dibudidayakan. Varietas apel tersebut adalah Manalagi, Rome Beauty, dan Anna.  Apel 

Rome Beauty memiliki ciri berwarna merah kehijauan, rasanya segar manis dan asam, 

kulitnya berpori kasar, dan mempunyai tekstur kurang renyah. Keunggulan apel ini 

adalah mempunyai umur simpan yang lebih lama dibandingkan apel Anna dan apel 

Manalagi. Kelemahan apel ini yaitu mempunyai umur petik yang lebih lama yakni 

sekitar 120 hari.  Apel Manalagi memiliki ciri kulitnya berwarna hijau muda 
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kekuningan, daging buahnya manis, dan tekstur liat dengan sedikit kandungan air. 

Keunggulan apel ini adalah buahnya lebih segar, warnanya lebih cerah dan rasanya 

lebih manis. Selain itu apel ini juga memiliki kekurangan yakni, tidak bisa bertahan 

lama (mudah busuk).  Apel Anna memiliki ciri kulit buahnya berwarna merah, berasa 

masam saat baru di petik, dan mengandung kadar air yang banyak. Keunggulan varietas 

apel ini lebih kaya akan kandungan gizinya terutama kandungan vitaminnya. Vitamin 

yang terdapat pada apel ini diantaranya adalah vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 dan 

masih banyak lagi.   

Budidaya apel dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu dengan 

menggunakan pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang 

berasal dari materi  makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan 

manusia. Pupuk organik memiliki kandungan bahan organik yang banyak 

dibandingkan kadar haranya. Pupuk ini dapat membuat apel menjadi lebih sehat karena 

tidak adanya campuran bahan kimia di dalamnya. Pupuk anorganik adalah pupuk yang 

dibuat oleh pabrik-pabrik pembuat pupuk. Pupuk ini menggunakan bahan-bahan kimia 

sebagai bahan dasarnya. Keunggulan dari pupuk ini adalah mengandung unsur hara 

tertentu sehingga penggunaannya dapat diseusuaikan dengan kebutuhan tanaman. 

Selain itu juga pupuk ini dapat mempercepat pertumbuhan buah apel. Pemilihan 

penggunaan kedua pupuk tersebut tentunya sangat mempengaruhi kelayakan finansial 

para petaninya. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian 

ini penting dilakukan karena dapat membantu petani dalam menentukan usaha apel  apa 

yang akan dilakukan dengan cara atau budidaya yang layak. Selain itu juga, penelitian 

semacam ini masih jarang dilakukan. Penelitian ini berjudul “Analisis Kelayakan 

Finansial Budidaya Apel Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana proses budidaya apel ? 

2. Bagaimana kelayakan finansial budidaya apel ? 

3. Bagaimana efisiensi biaya finansial budidaya apel ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui proses budidaya apel . 

2. Mengetahui kelayakan finansial budidaya apel dari aspek finansial. 

3. Mengetahui efisiensi biaya finansial budidaya apel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi petani, penelitian ini bermanfat untuk menambah wawasan petani mengenai 

keuntungan menanam buah apel. 

2. Bagi petani, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan guna 

meningkatkan pendapatan petani. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi dan 

referensi dalam berusaha tani selanjutnya. 

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

sejenis. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan, maka istilah-istilah yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Apel adalah jenis buah-buahan kulit buahnya agak lembek, daging buahnya keras 

buah ini memiliki beberapa biji di dalamnya. 

2. Produksi adalah jumlah produk yang dihasilkan dalam masa panen buah apel. 

3. Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan buah apel dengan sa  
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4. Biaya variabel, antara lain: biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya lain-

lain yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) per satu kali panen.

5. Pendapatan atau keuntungan diperoleh dengan menghitung selisih antara

penerimaan dengan biaya yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) per satu kali panen.

6. Harga adalah harga bibit apel yang diterima konsumen diukur dalam satuan

(Rp/batang bibit).

7. Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja, baik dari dalam maupun luar

keluarga dalam pengelolaan budidaya apel yang diukur dalam satuan Hari Orang

Kerja (HOK).

8. Umur ekonomis alat adalah jumlah tahun alat selama digunakan, terhitung sejak

tahun pembelian sampai alat tersebut tidak dapat digunakan lagi, diukur dalam

satuan tahun.

9. Analisa finansial adalah suatu analisis yang membandingkan antara biaya dengan

manfaat-manfaat untuk menentukan apakah suatu proyek akan menguntungkan

selama umur proyek.

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

dinyatakan dalam rupiah (Rp) per satu kali panen.

11. Biaya tetap, antara lain: biaya penyusutan alat dan pajak yang dinyatakan dalam

rupiah (Rp) per satu kali panen.

12. 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.

13. 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 barusampai pada

tingkat pulang modal.
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14. 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. 

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

waktu  pengembalian  modalinvestasiyangdigunakan untukmembiayai bisnis. 

Payback period adalah suatu periode yang menunjukkan berapa lama modal yang 

ditanamkan dalam bisnis tersebut dapat dikembalikan. 

 

 




