
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara agraris menunjukkan bahwa sektor pertanian 

mempunyai peranan yang penting dalam mendukung perekonomian nasional, 

terutama sebagai sumber bahan pangan bagi penduduk Indonesia, 

penyumbang devisa negara di sektor non migas serta merupakan sumber mata 

pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia. Sektor pertanian mengalami 

kenaikan setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 – 2018 yang mana hal ini 

bisa dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini : 

Tabel 1.1 PDB Harga Berlaku tahun 2014-2018 

Laporan PDB Harga Berlaku, Sumber: BPS 

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 – 2018 

mengalami rata-rata kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3 – 4 

% pada subsektor tanaman perkebunan.  

Sektor pertanian sebagai pendukung perekonomian nasional Indonesia 

melalui subsector tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, petanian, 
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dan perikanan, oleh karena itu sektor pertanian perlu didukung dalam 

perkembangannya, agar sektor ini mempunyai peluang yang lebih besar. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang beriklim tropis mempunyai potensi 

yang cukup besar untuk memanfaatkan peluang usaha di bidang hortikultura, 

melihat masih tersedianya lahan yang luas yang dapat dimanfaatkan. Pada 

sektor pertanian, hortikultura menempati posisi yang penting sebagai produk 

yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai komersial yang 

tinggi dan mempunyai peran strategis dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat.  

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 511 tahun 2006 

komoditas yang termasuk tanaman hortikultura dan menjadi binaan 

Direktorat Jendral Hortikultura sangat banyak yaitu 323 jenis komoditas, 

terdiri dari buah buahan 60 komoditas, sayur-sayuran 80 komoditas, 

biofarmaka 66 komoditas dan tanaman hias 117 komoditas. Tanaman 

hortikultura sayuran saat ini menjadi pilihan komoditas untuk petani yang 

berlahan sempit karena mempunyai umur tanam yang relatif lebih pendek 

dengan harga jual yang cukup baik, walaupun resiko kegagalannya relatif 

lebih tinggi dibandingkan tanaman lainnya seperti padi, apel, tebu, dan 

palawija.  

Pembangunan holtikultura di Indonesia memiliki potensi yang cukup 

besar. Hal ini karena didukung oleh payung hukum/regulasi, keanekaragaman 

hayati, ketersediaan lahan pertanian, agroklimat (iklim yang sesuai), 

dukungan teknologi, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan pasar dukungan 
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penetapan komoditas prioritas holtikultura, dukungan pengembangan 

perbenihan holtikultura dan dukungan pengembangan sistem perlindungan 

holtikultura. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan 

holtikultura yaitu payung hukum belum sepenuhnya menjadi acuan 

penetapan kegiatan holtikultura, pembinaan teknis belum optimal, kapasitas 

SDM belum memadai, fasilitas penyiapan persyaratan teknis belum optimal, 

kawasan holtikultura terpadu belum terbentuk (Direktorat Jendral 

Holtikultura, 2015: 5). 

Buah apel memiliki nama latin malus sylvestris mill yang berasal dari 

daerah asia barat yang memiliki iklim sub tropis. Di indonesia sendiri buah 

apel mulai di budidayakan sejak tahun 1934 hingga sampai saat ini.Salah satu 

kota di indonesia yang banyak menghasilkan buah apel adalah kota 

malang.Ya benar sekali kota malang memang identik dengan buah apel nya, 

bahkan buah apel malang sudah sangat terkenal seantero jagad indonesia 

raya.Budidaya buah apel di kota malang di mulai pada tahun 1950 dan mulai 

saat itu budidaya apel berkembang sangat pesat hingga sekarang. 

Input atau faktor produksi sektor pertanian adalah semua pengorbanan 

yang diberikan pada tanaman, agar tanaman tersebut mampu tumbuh dengan 

baik dan menghasilkan secara optimal. Faktor produksi sangat menentukan 

besar kecilnya produk yang diperoleh. Dalam berbagai pengalaman 

menunjukkan, faktor produksi lahan dan modal untuk membeli bibit, pupuk, 

obat-obatan, tenaga kerja dan aspek manajemen adalah faktor produksi 
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terpenting diantara faktor produksi yang lain. (Halim Sanaba dan Puji Hartati, 

2007) 

Produktivitas dipengaruhi oleh suatu kombinasi dari banyak faktor 

antara lain luas lahan, pupuk, bibit dan tenaga kerja. Luas lahan yang 

ditanami, akan mempengaruhi banyaknya tanaman yang dapat ditanam, yang 

pada akhirnya dapat mempengaruhi besarnya produksi apel. Semakin luas 

lahan yang ditanami apel, maka akan semakin banyak produksinya. 

Banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam usahatani juga mempengaruhi 

produksi. Kegiatan usahatani seperti sebar benih, pemupukan dan 

pemeliharaan tanaman, serta pekerjaan lainnya dapat dilakukan tepat waktu 

jika tenaga kerja cukup tersedia. Jika salah satu kegiatan tidak dilakukan tepat 

waktu, karena kurangnya tenaga kerja misalnya, maka akan dapat 

mengurangi produksi. 

Bukan tidak beralasan mengapa budidaya buah apel pertama kali di 

lakukan di daerah Kota Batu, karena Kota Batu memang memiliki iklim yang 

sangat cocok untuk perkembagan dan penanaman buah apel tersebut. Di 

banding daerah-daerah lain di indonesia Kota Batu yang memiliki iklim sub 

tropis yang paling baik di Indonesia. Buah apel memiliki bayak kandungan 

zat dan vitamin yang baik untuk kesehtan tubuh manusia. Dalam buah apel 

terkandung zat dan vitamin sebagai berikut : Protein, lemak, gula, unsur air, 

karbohidrat, kalsium, magnesium, zat besi, fosfor, kalium, seng, magnesium, 

tembaga, sodium, antioksidan, Vitamin C, Vitamin A dan Vitamin E. 
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Beberapa tanaman buah-buahan di Kota Batu, khususnya buah apel 

mengalami tingkat produktivitas pada tahun 2016 yang fluktuatif. Pada 

triwulan I  ke triwulan II sempat mengalami penuruna jumlah produksi namun 

pada triwulan ke II, III, dan IV mengalami kenaikan. Hal ini bisa dilihat pada 

tabel 1.2 di bawah ini :  

Tabel 1.2 Produksi Hortikultura tahun 2016 

Jumlah 

Tanaman
Produksi

Jumlah 

Tanaman
Produksi

Jumlah 

Tanaman
Produksi

Jumlah 

Tanaman
Produksi

Alpukat    52 258    16 664    52 283    11 800    52 233    11 532    52 308    12 690 

Anggur    2 000 -                     2 000 -                     2 000 -                     2 000     200 

Apel   2 122 829    163 012   2 122 179    105 656   2 119 729    127 076   2 118 679    146 362 

Belimbing     285     35     285     35     285     17     360     30 

Duku/Langsat/Kokosan -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Durian    14 053    3 692    14 203    1 200    14 203     835    14 303    1 224 

Jambu Air    1 038     53    1 188     73    1 238     84    1 313     110 

Jambu Biji    37 331    4 275    40 131    6 485    40 181    6 075    40 131    5 000 

Jengkol -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Jeruk Siam/Keprok    221 402    9 353    222 252    41 625    223 652    64 930    225 052    25 615 

Jeruk Besar -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Mangga    5 245     89    5 245 -                     5 245    10 800    5 245     824 

Manggis     10 -                      10 -                      10 -                      10 -                  

Markisa/Konyal -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Melinjo -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Nangka/Cempedak    52 790    5 997    52 370    4 957    52 170    7 001    51 970    5 622 

Nenas -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Pepaya    2 633     136    3 233     199    3 333     406    3 683     408 

Petai     215     56     265     14     265 -                      290     37 

Pisang    30 642    2 170    29 092    2 429    26 207    41 444    24 707    1 675 

Rambutan    1 898 -                     1 898 -                     1 873 -                     1 878 -                  

Salak -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Sawo -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Sirsak     180     12     380     12     380     10     380     28 

Sukun    6 200    2 895    6 150     357    6 100     303    6 050     186 

Jumlah Pohon Menghasilkan dan Produksi Buah Menurut Jenis Tanaman di Kota Batu, 2016

Triwulan I Triwulan II

Jenis Tanaman

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

Triwulan III Triwulan IV
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Faktor – Faktor Yang 

Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Apel di Kabupaten Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar tingkat pendapatan petani apel di Dusun Bengkaras Desa 

Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani apel 

di Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten 

Malang? 

C. Batasan Masalah 

Dalam melaksanakan penelitian ini, agar tidak menyimpang dari tujuan 

yang ditetapkan, maka perlu pembatasan yang jelas yaitu wilayah penelitian 

ini adalah petani apel di Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Sedangkan variable yang diteliti 

adalah variable-variabel yang secara teoritis mempunyai pengaruh kuat 

terhadap pendapatan petani apel, yaitu : 

a. Variabel Biaya Pupuk 

b. Variabel Luas Lahan Perkebunan 

c. Varibel Tenaga Kerja 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka dapat diketahui tujuan 

dari penelitian ini yaitu : 

1. Menghitung tingkat pendapatan petani apel di Dusun Bengkaras Desa 

Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan 

petani apel di Dusun Bengkaras Desa Madiredo Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi petani dapat menjadi acuan dalam menentukan jumlah produksi apel 

untuk lebih mengembangkan usaha apel di Kota Batu dan diharapkan agar 

dapat meningkatkan pendapatan dengan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

2. Bagi Instansi yang terkait khususnya, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi di masa mendatang, terutama bagi para pengambil 

keputusan dan para pembuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah 

yang bersangkutan dan dapat menjadi acuan dalam rangka pembangunan 

usaha budidaya apel khususnya di Kota Batu atau di daerah lainnya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi penelitian 

selanjutnya. 

 


