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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Apel adalah salah satu komoditas hortikultura yang sudah dikenal 

sejakjaman Romawi dimana saat itu sering dikonsumsi untuk digunakan sebagai 

bahan pembersih pencernaan dikarenakan khasiatnya.Menurut hasil penelitian 

terdapat banyak kandungan vitamin di dalam buah apel.Kandungan yang paling 

dominan dalam buah apel adalah senyawa pectin.Salah satu manfaat buah apel 

adalah memiliki kandungan senyawa antioksidan yang membantu fungsi otak 

untuk tetap bekerja dengan baik, terlebih pada kandungan vitamin C dan quercetin 

yang terdapat pada senyawa antioksidan dalam buah apel, kandungan ini mampu 

mencegah kerusakan memori dan fungsi otak yang disebabkan oleh stres oksidatif 

(kondisi keterbatasan asupan antioksidan),sehingga membuat tubuh tidak bisa 

menetralkan radikal bebas yang berasal dari polusi dan lingkungan sekitar,dan 

terus-menerus akan mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti 

kanker,katarak,dan penyakit lainnya. 

Selain dikonsumsi dalam bentuk buah segar yang sangat bermanfaat untuk 

kesehatan, kelezatan apel juga bisa dinikmati dalam bentuk aneka olahan seperti 

sari buah apel,cuka apel,dodol apel, keripik, selai apel, dan lain lain.Apel yang 

dibudidayakan memiliki nama ilmiah Malus domestica yang menurut sejarah 

merupakan keturunan dari Malus sieversii dengan sebagian genom dari Malus 
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sylvestris (apel hutan/apel liar) yang ditemukan hidup secara liar di pegunungan 

Asia Tengah, di kirgiztan,Tajikistan, dan xinjiang,cina.(Sutopo,2011) 

Di Indonesia telah ditanam sejak 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. 

Berkembangnya komoditas apel di Indonesia sejak diperkenalkannya 

teknologi perompesan daun yang kemudian diikuti pelengkungan cabang,sehingga 

berbuahnya dapat diatur menurut penanamnya ( pada 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. Dengan perkembangan tanaman ini maka secara 

teknis memungkinkan dan secara ekonomis menguntungkan.(Bambang 

Soelarso,1997) 

Konsumen luar negeri juga menyukai buah apel tropis dari 

Indonesia,rasanya lebih enak, lebih segar, lebih renyah, dan lebih banyak 

mengandung vitamin C dan vitamin B. Apel sebagai komoditas ekspor belum 

sesuai dengan standar yang ditentukan, antara lain : ukuran yang kurang seragam, 

warna kulitnya kurang merata, dan kurang tahan lama dalam simpanan. Karena 
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penggunaan pestisida yang kurang bijaksana, buah apel dari Indonesia sering 

dicurigai masih banyak mengandung bahan kimia yang membahayakan. 

Pertanaman apel di Indonesia masih perlu ditingkatkan.Selain teknologi 

budidaya dan pasca panennya, pengembangan jumlah,perhitungan budidaya dan 

luas lahan pertanaman di daerah-daerah yang mempunyai agroklimat sesuai 

khususnya harus ditingkatkan. Tanaman apel dapat tumbuh dan berproduksi 

dengan baik di daerah yang sesuai, dan memberikan keuntungan usaha sangat 

tinggi, yaitu pada R/C ratio, 2,14. Tanaman apel baru memberikan keuntungan 

pada tahun keempat. 

Buah apel memiliki tekstur renyah dan rasa manis agak asam,rasa tersebut 

disebabkan oleh komposisi asam malat dan gula yang terkandung di dalam buah 

apel,serta kandungan gizi yang cukup tinggi,oleh karena itu buah apel banyak di 

gemari masyarakat Indonesia,sehingga memungkinkan harga buah apel lebih 

mahal dari buah lainnya. 

Secara teknis buah apel mudah untuk dibudidayakan, sejak  ditemukannya 

teknik pemotongan tajuk dan pelengkungan cabang, maka akan membuat 

budidaya buah apel sangat potensial untuk daerah yang subtropis dan tropis 

(Pujon dan Bumiaji,Malang). Secara ekonomis sangat menjanjikan, mengingat 

potensi buah apel di Malang sangat tinggi, bahkan apel Malang sudah dikenal 

sejak dahulu didalam negeri, sehingga tidak heran karena ke populeranya kota 

Malang sering disebut kota apel. Karena apel Malang adalah satu-satunya apel 
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yang ditanam di Indonesia, maka perlu adanya peningkatan usaha budidaya, 

karena peluang usahanya besar baik didalam negeri maupun luar negeri. 

Seiring permintaan pasar yang meningkat diakibatkan kenaikan 

pendapatan dan kesadaran terhadap kesehatan, membuat usaha budidaya ini 

menguntungkan serta memiliki prospek pasar yang tinggi, menurut Biro Pusat 

Statistik (BPS) yang diolah Dirjen Hortikultura tahun 2012, produksi buah apel 

313.727 ton per tahun ,impor buah apel 151.680.865 ton per tahun dan ekspor 

buah apel  68.092 ton per tahun, dengan data diatas diharapkan Indonesia 

meningkatkan volume produksi walaupun setiap tahunnya mengalami 

peningkatan,tetapi melihat impor dan ekspor juga mengalami kenaikan, maka 

perlu ditingkatkan luas areal tanah secara terus-menerus guna memenuhi 

kebutuhan pangsa pasar dalam negeri dan pasar internasional, sehingga bisa 

bersaing dengan buah apel impor dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Dengan perkembangan teknologi,buah apel sekarang tidak hanya 

dikonsumsi sebagai buah segar dan es buah, tetapi juga dijadikan berbagai macam 

olahan apel (off parm), hal inilah yang membawa buah apel pada komoditas bisnis 

yang menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para pelaku usaha 

budidaya buah apel yang berperan didalamnya,karena banyaknya permintaan apel 

terutama didalam negeri.Usaha ini bisa dijalankan baik daerah yang baru 

mengembangkan budidaya apel seperti di daerah Pujon ataupun daerah yang 

sentra produksi seperti Bumiaji, asalkan syarat-syarat tumbuhnya terpenuhi salah 

satunya adalah daerah yang tropis. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan 

penelitian tentang kelayakan usaha apel di Pujon dan Bumiaji dengan judul 

penelitian “ANALISIS PERBANDINGAN KELAYAKAN USAHA 

BUDIDAYA APEL ANTARA DAERAH PENGEMBANGAN DAN 

SENTRA PRODUKSI ” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada, yaitu : 

1. Bagaimana investasi usaha budidaya apel di daerah pengembangan dan 

sentra produksi ? 

2. Bagaimana biaya operasional maintenance usaha budidaya apel di daerah 

pengembangan dan sentra produksi ? 

3. Bagaimana kelayakan usaha budidaya apel di daerah pengembangan dan 

sentra produksi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui investasi usaha budidaya apel di daerah pengembangan 

dan sentra produksi. 

2. Untuk mengetahui biaya operasional maintenance usaha budidaya apel di 

daerah pengembangan dan sentra produksi. 

3. Untuk mengetahui kelayakan usaha budidaya apel di daerah 

pengembangan dan sentra produksi. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Sebagai bahan informasi bagi petani dan semua pihak yang terlibat dalam 

usaha budidaya buah apel,dengan mengetahui biaya produksi, penerimaan, 

dan keuntungan, serta apakah layak usaha buah apel saat ini. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan atau pembuat 

kebijakan dalam usaha membudidayakan buah apel.  

3. Sebagai pembanding dalam mengembangkan usaha budidaya buah apel. 

4. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

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. Daerah Pengembangan : unit kecil kawasan yang terdapat kegiatan proses 

produksi suatu komoditi yang belum ditunjang oleh prasarana dan sarana, 

dimana lahan produksi terbatas, umur tanaman yang masih muda, serta 

pengusaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi belum bekerja 

maksimal untuk menghasilkan produk unggulan,  
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2. Daerah Sentra Produksi :Area yang lebih khusus untuk suatu komoditi 

dalam kegiatan ekonomi yang telah membudaya yang ditunjang oleh 

prasarana dan sarana untuk berkembanganya suatu produk atau jasa yang 

terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah dan 

koperasi. 

3. Kelayakan Usaha adalah suatu jenis usaha yang dinilai apakah layak atau 

tidak dijalankan dengan beberapa kriteria yang sudah ada. 

4. Struktur Biaya Proyek 

Struktur Biaya Proyek atau susunan dari biaya proyek yang dihitung 

sebagai biaya atau pengeluaran proyek (project expenditures).Dengan 

demikian maka selama studi kelayakan proyek perlu diteliti seberapa jauh 

dana yang akan dipergunakan untuk membiayai proyek yang 

bersangkutan. Seperti biaya-biaya proyek sebagai berikut: 

a. Biaya angsuran hutang dan bunga 

Pengeluaran angsuran hutang dan bunga akan dimasukkan dalam 

biaya ekonomis tergantung apakah terdapat beban sosial yang 

dianggap harus ditanggung masyarakat sehubungan dengan 

angsuran pembiayaan suatu proyek atau tidak. 

b. Penyusutan (Depreciation) 

Penyusutan adalah merupakan pengalokasian biaya investasi 

(penanaman modal) suatu proyek pada setiap tahun sepanjang 

umur ekonomis budidaya  apel. 
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c. Biaya Konstruksi dan Peralatan 

Peralatan adalah termasuk segala peralatan yang dipergunakan di 

dalam mengerjakan budidaya apel. 

d. Biaya tanah 

Tanah yang digunakan untuk menjalankan proyek adalah tanah 

yang memberikan hasil, misalnya tanah sawah, tanah perkebunan, 

dan lain sebagainya. 

e. Biaya Modal dan Kerja 

Modal kerja adalah modal yang digunakan dalam proyek budidaya 

apel 

5. Benefit 

Merupakan  penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan produksi buah 

apel (dalam satuan rupiah per tahun). 

6. Net Benefit 

Merupakan selisih antara penerimaan yang diperoleh dengan biaya yang 

dikeluarkan oleh petani dalam budidaya apel diukur dalam satuan rupiah 

pertahun. 

7. Biaya Investasi  

Merupakan  biaya yang digunakan untuk membayar modal jangka panjang 

yang tidak habis dalam satu periode (1 tahun), meliputi : tanah, cangkul, 

spraying, gunting pemotong, sabet, dll (Rp/tahun). 
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8. Biaya Produksi  

Merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama budidaya apel 

yang habis dalam satu periode (1 tahun), meliputi : pupuk, obat-obatan,dan  

tenaga kerja (dihitung dalam satuan rupiah/tahun) 

9. Net Present Value (NPV)  

Merupakan selisih antara benefit (penerimaan) dengan cost (pengeluaran) 

yang telah di nilai tunaikan(present value).  

10. Gross B/C ratio 

Merupakan perbandingan atau ratio dari jumlah benefit kotor yang telah di 

nilai tunaikan (present value). 

11. Net B/C ratio 

Merupakan perbandingan atau ratio antara benefit bersih daritahun-tahun 

yang bersangkutan yang telah di nilai tunaikan (present value). 

12. Internal Rate of Return (IRR)  

Merupakan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa selisih antara 

Benefit (penerimaan) yang telah di present value-kan dan cost 

(pengeluaran yang di present value-kan sama dengan nol (NPV=O). 

13. Payback Period (PBP) 

Payback Period atau periodepengembalian modal/investasi merupakan 

jangka waktu yang diperlukan untuk membayar kembali seluruh 

modal/investasi yang dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari 

suatu proyek. 
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14. Break even point (BEP) 

Merupakan suatu keadaan dimana hasil usaha yang diperoleh sama dengan 

modal yang dikeluarkan. Usaha yang dijalani tidak mengalami kerugian, 

tetapi tidak juga mendapatkan keuntungan, atau disebut impas. 

15. Kelayakan Finansial  

Analisa finansial merupakan analisa yang melihat suatu proyek dari sudut 

lembaga-lembaga atau badan-badan yang mempunyai kepentingan 

langsung dalam proyek atau yang meng-investasikan modalnya kedalam 

proyek. 

16. Umur Ekonomis Tanaman Apel 

Merupakan jangka waktu yang menunjukkan sampai berapa lama tanaman 

apel memberikan keuntungan. 

17. Penerimaan Produksi  

 Nilai produksi dari hasil penjualan apel.Penerimaan merupakan perkalian 

antara harga persatuan dengan jumlah produksi apel yang dihasilkan, 

dinyatakan dalam satuan rupiah per hektar (Rp/Ha). 

18. Pendapatan Produksi  

Adalah selisih antara total penerimaan produksi apel dengan total biaya 

produksi apel,dinyatakan dalam satuan rupiah per hektar (Rp/Ha). 

19. Biaya Tenaga Kerja 

Adalah Biaya yang menyangkut semua upah dari Tenaga Kerja yang 

digunakan dalam proses produksi apel selama periode tertentu, dinyatakan 

dalam satuan rupiah per hari kerja setara pria (Rp/HKSP). 
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