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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang   

Sebagian besar penduduk Indonesia yang hidup di pedesaan rata-rata 

bermata pencaharian sebagai petani, karena dunia pertanian dinilai cukup 

menjanjikan untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat. Sektor 

pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional 

negara Indonesia. Hasil ekspor yang terdapat di Indonesia sebagian besar berasal 

dari sektor pertanian, sehingga sektor pertanian memiliki peranan yang penting 

dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan pangan dan sandang 

bagi penduduk. Sektor pertanian di pedesaan harus terus dipacu, sehingga dapat 

menjadi sumber yang penting dalam pelaksanaan pembangunan negeri. Pertanian 

juga merupakan wadah untuk menampung tenaga kerja serta laju pertumbuhan 

yang nyata agar distribusi pendapatan dan kualitas penduduk dapat diperbaiki. 

Salah satu komoditi pertanian yang jumlahnya melimpah dan juga sering 

dijumpai di kalangan masyarakat adalah apel. Apel merupakan salah satu 

komoditi hortikultura yang diperdagangkan secara internasional dan regional. 

Sebagian besar dari produksi apel diperjual belikan dalam bentuk buah segar 

untuk langsung dikonsumsi oleh konsumen. Apel banyak disukai karena memiliki 

rasa yang enak dan menyegarkan, disamping itu apel memiliki banyak manfaat 

diantaranya sebagai penurun kolesterol dalam darah, penurun tekanan darah, 

penstabil gula darah, agen anti kanker, dan juga merupakan buah yang kaya akan 
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vitamin dan sebagai andalan bagi yang sedang menjalankan diet untuk 

menurunkan berat badan.  

Salah satu daerah sentra produksi  buah apel terbesar di Indonesia salah 

satunya terletak di Jawa Timur. Kota Batu, Kabupaten Malang, Pasuruan, 

Lumajang dan beberapa dataran tinggi yang tidak banyak berkabut merupakan 

beberapa contoh daerah penghasil apel. Apel tumbuh di daerah dengan ketinggian 

700-1200 meter diatas permukaan laut, suasana kering atau basah, asal tidak 

banyak turun kabut. Jenis buah apel yang banyak dibudidayakan di Indonesia 

adalah Rome Beauty, manalagi, anna, princess noble, wanglir/lali jiwo, apel 

malang dan yang sedang dikembangkan antara lain lllinter Banana, Sweet 

Caroline, dan Jonathan (Gazali & Munawwaroh, 2017). 

Kecamatan Poncokusumo adalah salah satu kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Malang. Potensi alami yang terdapat di daerah ini berupa pertanian 

apel. Daerah Poncokusumo memiliki kondisi iklim yang sejuk dan terletak di 

dataran tinggi, hal tersebut menjadi salah satu alasan tanaman apel cocok di 

daerah ini. Kekuatan dari Poncokusumo yang dapat dimanfaatkan untuk 

agrowisata adalah adanya lahan pertanian apel, masyarakat setempat yang mem- 

punyai modal transportasi untuk disewakan serta penginapan yang dikelola 

sendiri. Poncokusumo juga telah memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM) yang 

bergerak di bidang kuliner sehingga dapat dimanfaatkan sebagai oleh-oleh khas. 

Pengolahan apel dari hulu ke hilir juga lengkap dan tersedia di Kecamatan 

Poncokusumo dapat dijadikan sebagai objek wisata. Penghasil apel terbesar di 

Kabupaten Malang saat ini adalah daerah Poncokusumo(D. K. Santoso & 

Wikantyoso, 2018). 
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Tabel 1 Produksi Apel Menurut Kecamatan dan Jenis Buah Di Kabupaten Malang 

Kecamatan Produksi (ton)  

Poncokusumo    1.009.499  

Tumpang     82.884  

Jabung     13.400  

Karangploso     12.700  

Pujon     113.000  

Jumlah     1.231.483  

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 

Malang,2016 

 

Kecamatan Poncokusumo menghasilkan apel sebanyak 1.009.499 ton di 

tahun 2016 dan merupakan salah satu kecamatan yang berpotensi untuk 

memproduksi apel di Kabupaten Malang, hal ini sesuai dengan data dari Dinas 

Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa 

Kecamatan Poncokusumo memiliki nilai produksi apel yang paling tinggi 

dibandingkan 4 kecamatan lain yaitu Tumpang, Jabung, Karangploso dan Pujon. 

Perbedaan tingkat produksi apel ini menunjukkan bahwa tingkat produksi apel 

sangat terkait dengan  penggunaan faktor-faktor produksi. Penggunaan faktor 

produksi yang berbeda akan menghasilkan jumlah produksi yang berbeda pula. 

Produksi dan pendapatan merupakan dua hal yang saling berkaitan, pendapatan 

dari hasil usahatani pada suatu kegiatan produksi sangat dipengaruhi oleh faktor 

produksi yang ada di lapang. Faktor produksi yang sesuai tentunya akan 

menhasilkan pendapatan yang lebih tinggi.   

Peningkatan hasil produksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah 

satunya dengan cara mengoptimalkan penggunaan faktor produksi untuk 

kemudian digunakan secara efektif dan efisien. Faktor-faktor produksi yang 

dimaksud adalah luas lahan, tenaga kerja, pestisida, dan pupuk. Faktor luas lahan 
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dan tenaga kerja merupakan peranan yang penting untuk menunjang keberhasilan 

produksi apel. Luas lahan dan pupuk merupakan sarana produksi yang sangat 

penting. Penanaman dan perawatan pohon apel yang tepat dan efisien akan 

menghasilkan produksi yang tinggi. Faktor produksi tenaga kerja, secara bersama-

sama dengan faktor produksi yang lain jika dimanfaatkan secara optimal dan 

efisien akan dapat meningkatkan produksi secara optimal. Setiap penggunaan 

tenaga kerja yang produktif dan proporsional hampir selalu dapat meningkatkan 

produksi. Apel juga memiliki potensi yang cukup cerah baik di pasaran maupun 

sebagai sumber pendapatan petani apel sendiri.  

 

1.1 Rumusan Masalah  

Penelitian tersebut akan dilaksanakan berdasarkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi produksi apel. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur biaya, pendapatan dan penerimaan produksi apel di 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan apel di Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi produksi apel di Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

jawaban dari rumusan masalah diatas yaitu  
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1. Menganalisis struktur biaya, pendapatan dan penerimaan produksi apel di 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 

2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi pendapatan apel di Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang 

3. Menganalisis faktor yang mempengaruhi produksi apel di Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini sangat diharapkan nantinya dapat bermanfaat 

bagi penulis sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses 

penelitian ini atau pembaca diantaranya:  : 

1. Bagi pemerintah  peduli sebagai informasi dalam pembinaan dan pembuatan 

kebijakan di sektor pertanian serta sebagai masukan untuk pemerintah daerah 

dalam pengambilan kebijakan di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi 

dan pendapatan usahatani apel. 

2. Bagi petani bertekad tinggi sebagai motivasi pandangan mereka tentang 

perbaikan kualitas produksi serta nilai tambah pendapatan apel 

3. Bagi pencari informasi sebagai tambahan pengetahuan dari hasil penelitian di 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang 

4. Bagi mahasiswa sejati sebagai referensi penelitian yang telah dilakukan dan 

sebagai dasar pengembangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.  

5. Bagi penulis sendiri sebagai penerapan pembelajaran dari hasil perkuliahan  

jurusan Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang dan syarat memenuhi 

tugas akhir kuliah.  


