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PENDAHULUAN 

1.1. Agribisnis 

Pengertian Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang 

mendukung, baik di sektor hulu maupun di hilir. Agribisnis bekerja pada rantai sektor 

pangan (food supply chain). Dengan kata lain Agribisnis adalah cara pandang ekonomi 

bagi usaha penyediaan pangan. Secara akademik, agribisnis mempelajari strategi 

memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, 

pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Objek agribisnis dapat 

berupa tumbuhan, hewan, ataupun organisme lainnya. Kegiatan budidaya merupakan 

inti dari agribisnis, meskipun suatu perusahaan agribisnis tidak harus melakukan sendiri 

kegiatan ini. Bila produk budidaya (hasil panen) dimanfaatkan oleh pengelola sendiri, 

kegiatan ini disebut pertanian subsistem, dan merupakan kegiatan agribisnis paling 

primitif. Pemanfaatan sendiri dapat berarti juga menjual atau menukar untuk memenuhi 

keperluan sehari-hari. Namun dalam perkembangannya agribisnis tidak hanya 

mencakup kepada industri makanan saja karena pemanfaatan produk pertanian telah 

berkaitan erat dengan farmasi, teknologi bahan, penyediaan energy dan kesehatan. 

Adapun kelima mata rantai atau subsistem tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1) Subsistem Penyediaan Sarana Produksi yang menyangkut kegiatan pengadaan 

dan penyaluran.  

2) Subsistem Usaha tani atau proses produksi, yakni sub sistem ini mencakup 

kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan 

produksi primer pertanian.  

3) Subsistem Agroindustri/pengolahan hasil, yakni  aktivitas pengolahan sederhana 

di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari 

penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan 

lanjutan dengan maksud untuk menambah value added   dari   produksi   primer   

tersebut..  

4) Subsistem Pemasaran, dimana mencakup  pemasaran  hasil-hasil usaha tani dan  

agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor.  
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5) Subsistem Penunjang, ini  merupakan penunjang kegiatan pra panen dan  pasca   

panen  yang meliputi : 

a. Sarana Tataniaga  

b. Perbankan/perkreditan 

c. Penyuluhan Agribisnis 

d. Kelompok tani 

e. Infrastruktur agribisnis 

f. Koperasi Agribisnis 

g. BUMN 

h. Swasta 

i. Penelitian dan Pengembangan 

j. Pendidikan dan Pelatihan 

k. Transportasi 

l. Kebijakan Pemerintah  

 

Pembangunan Agribisnis merupakan pembangunan industri dan pertanian serta 

jasa yang dilakukan sekaligus, dilakukan secara simultan dan harmonis. Sehingga   

perlu pengembangan Agribisnis Vertikal.  

a. Membangun Agribisnis adalah membangun keunggulan bersaing diatas 

keunggulan komparatif. 

b. Pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh kekuatan inovasi. 

c. Perlu orientasi baru dalam pengelolaan sistem agribisnis yang selama ini hanya 

pada peningkatan produksi harus diubah pada peningkatan nilai tambah.  

 

1.2. Budidaya Tanaman Buah 

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki aneka tanaman buah yang sangat 

beragam. Akan tetapi keragaman tanaman buah di Indonesia tidak didukung dengan 

produksi buah yang baik. Hal ini terutama untuk tanaman buah yang berumur panjang 

atau tahunan, seperti durian, mangga, rambutan, kedondong, dan sebagainya. 
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Rendahnya produksi buah di Indonesia mengakibatkan kekurangan pasokan buah. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka Indonesia harus mengimpor beberapa jenis buah 

dari luar negeri, seperti anggur, apel, durian, jeruk, dll. Jika dilihat dari posisi strategis 

Indonesia yang berada di daerah tropis, sebetulnya kekurangan kebutuhan buah dalam 

negeri tersebut bisa diatasi dengan meningkatkan produksi buah nasional. Tentu saja 

para petani harus mengetahui tatalaksana pemeliharaan yang benar sehingga bisa 

meningkatkan produksi tanaman buah. 

a. Fungsi Tanaman Buah 

b. Fase Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Buah 

Sekalipun kedua fase tersebut berbeda, akan tetapi kedua fase tersebut berjalan 

bersama tetapi lebih dominan pada salah satu fase.  

 Fase generatif merupakan fase pertumbuhan dimana tanaman menimbun 

karbohidrat untuk pembentukan bunga, buah, biji, serta pemasakan buah.  

 Fase vegetatif adalah fase dimana tanaman menggunakan sebagian besar 

karbohidrat untuk membentuk akar, batang, daun, pucuk tanaman, dan 

pembesaran tanaman. 

c. Syarat Agar Tanaman Buah Lebih Produktif 

Agar tanaman mampu berbuah dengan baik dan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, maka dibutuhkan beberapa syarat yang mendukung kondisi tanaman 

untuk berbuah. Berikut ini syarat-syarat tanaman untuk berbuah : 

 Lingkungan tempat tumbuh tanaman harus memenuhi syarat-syarat 

pertumbuhan tanaman bersangkutan,  

 Pertumbuhan dan perkembangan tanaman juga dipengaruhi oleh kondisi 

mikroklimat,. 

 Sifat tanaman sangat terkait dengan genetika tanaman.  

 Yang mempengaruhi kecepatan tanaman berbuah adalah kesehatan 

tanaman.  

d. Mempercepat tanaman untuk memasuki fase generatif atau fase pembuahan. Faktor 

Yang Menyebabkan Kegagalan Tanaman Berbuah. 

e. Penanggulangan Terhadap Kegagalan Tanaman Berbuah 
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f. Perbanyakan (Pembibitan) Tanaman Buah 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Buah belimbing 

Buah Belimbing atau dalam bahasa latin bernama Averhoa Carambola L 

merupakan buah yang sedikit sekali peminatnya atau jarang peminat dibanding buah 

lainnya. Sebenarnya rasa dari buah belimbing ini manis dan mengandung serat yang 

tinggi, buah ini juga paling mudah ditanam dan banyak ditemukan di beberapa daerah. 

 

2.2. Ciri Utama  

Ciri utama buah Belimbing adalah pohon buah yang tingginya mencapai 5 m. 

Batangnya tak begitu besar, bergaris tengah 30 cm. Ia kasar dan berbenjol-benjol, 

percabangannya sedikit, dan condong ke atas. Cabang mudanya berambut halus, 

seperti beledu dan berwarna cokelat muda. Daunnya tersusun dalam bentuk ganda. 

Bentuknya kecil, berbentuk telur, dan jumlahnya 21–45 cm. Daunnya termasuk 

majemuk, menyirip, dan ganjil. Anak daunnya bertangkai pendek, berbentuk bulat telur 

sampai jorong, ujungnya runcing, pangkalnya membulat, tepinya rata. Ukuran daunnya 

adalah: 2-10 cm × 1–3 cm. Ia berwarna hijau, dan permukaan bawahnya berwarna 

hijau muda. Perbungaannya majemuk, dan tersusun dalam malai (panjangnya 5–20 

cm). Berkelompok, keluar dari percabangan yang besar, kecil-kecil berbentuk bintang 

dan berwarna ungu kemerahan atau merah saja.  

 

2.3. Klasifikasi ilmiah 

Buah belimbing secara ilmiah dapat digolongkan sebagai berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Ordo : Oxalidales 

Famili : Oxalidaceae 
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Genus : Averrhoa 

Spesies : A. carambola 

Nama binomial: Averrhoa carambola L. 

 

   

Buah Belimbing Manis   Buah Belimbing Wuluh  

  

2.4. Nama Lokal : 

Karena buah belimbing ada di hamper semua wilayah Indonesia, buah belimbing 

di Indonesia mempunyai banyak nama, dimana masing-masing daerah menamakan 

buah ini dengan dialek dan bahasa masing-masing. Nama tersebut antara lain : 

Belimbing manis (Indonesia), Bhalimbing manes (Madura), Belimbing manih 

(Minangkabau), Belimbing amis (Sunda), Belimbing legi (Jawa), Balirang (Bugis). 

Belimbing asam jorbing, belimbing manis (Sumatera), blimbing amis, blimbing legi, 

bhalimbing manes, blimbing langir ,belimbing wuluh (Jawa), lumpias manis, rumpiasa, 

lumpiat moromanit, lopias eme, lembetue lombiato, lombituko gula, takule, bainang 

sulapa, pulirang, taning, balireng, nggalaboa (Sulawesi), baknil, kasluir, haurela pasaki, 

taulela pasaki, ifel emroro, malibitotofuo, balibi totofuko, taufo (Maluku). 

 

2.5.  Sejarah buah belimbing 

Buah belimbing adalah tumbuhan penghasil buah berbentuk khas yang berasal 

dari Indonesia, India, dan Sri Langka. Saat ini, belimbing telah tersebar ke penjuru Asia 

Tenggara, Republik Dominika, Brasil, Peru, Ghana, Guyana, Tonga, dan Polinesia. 

Usaha penanaman secara komersial dilakukan di Amerika Serikat, yaitu di Florida 
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Selatan dan Hawaii. Di Indonesia, buah ini menjadi ikon Kabupaten blitar, Kabupaten 

Demak dan Kota Depok. 

Konon, nama Averrhoa diambil dari nama seorang filsuf Islam berkebangsaan 

Arab yang pertama kali menulis tentang belimbing, Ibn Roesjd yang tinggal di Kordoba, 

Spanyol. Sementara nama carambola adalah pemberian pelaut Portugis ketika mereka 

pertama kali menemukan buah ini di pantai Malabar (India). Mereka juga menemukan 

belimbing sewaktu melanjutkan perjalanan ke kawasan Asia Tenggara. Penemuan itu 

dipertegas ketika seorang pegawai VOC berkebangsaan Belanda bernama Georg Rumpf 

menemukan belimbing di Maluku. Hal itu tercantum dalam bukunya yang berjudul Het 

Amboinsche Kruidboek (Rempah Ambon). Meskipun ada yang mengatakan belimbing 

berasal dari India atau Srilanka, umumnya pakar botani sepakat bahwa Indonesia tanah 

asal si buah bintang ini. 

 

 

POTENSI BELIMBING 

4.1. Perekonomian Global 

Proses dinamika ekonomi global maupun domistik menuntut adanya 

berbagai tindakan di berbagai aspek termasuk didalamnya strategi pembangunan 

pertanian dari yang semula menitik beratkan pada penekanan produksi, namun 

didalam perkembangannya diharuskan untuk menyesuaikan dengan perubahan 

lingkungan menuju ke orientasi pasar dengan pendekatan agribisnis dan teknologi. 

Pengembangan sistem agribisnis dimaksudkan untuk menciptakan lapamgan kerja 

dan berusaha, serta meningkatkan nilai tambah dari produk –produk pertanian 

sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui kerjasama 

kemitraan antara pelaku bisnis pada berbagai ragam ataucabang usaha (Syarifudin 

Bahrsyah, 1995). 

4.2. Perekonomian Daerah 

Kabupaten Blitar yang merupakan daerah yang merupakan daerah 

agraris, dengan kekuatan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, maka  

Kabupaten Blitar memiliki banyak sekali potensi produksi dari hasil-hasil tanaman 
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pertanian yang ada di daerah ini. Produksi tanaman pangan dan hortikultura 

yang meliputi padi, jagung, ubi, kayu, kedelai, kacang tanah, rambutan, belimbing 

dan nanas merupakan komoditi yang dapat dikembangklan sebagai produk 

unggulan dan juga dapat dijadikan priimadona untuk menarik investor untukl 

menanamkan modalnya di wilayah ini.  

Produksi hasil pertanian yang konsisten dan melimpah setiap tahun dan 

dan iklim yang baik bagi produktifitas hasil pertanian akan mendorong investasi 

usaha disektor agriobisnis di Kabupaten Blitar. Daya tarik dan peluang investasi di 

daerah ini memberikan harapan bagio investor untuk mengembangkan usahanya, 

dan didukung oleh sarana danb prasarana serta infrastruktur yang memadai akan 

memberikan nilai tambah guna pengemban gan usaha di sector ini.  

Buah belimbing yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten 

Blitar sangat menjanjikan untuk dikembangkan menjadi agribisnis yang dapat 

mengankat kesejahteraan masyarakat. Buah belimbing yang sangat terkenal di 

masyarakat banyak dihasilkan oleh masyarakat Kabup;aten Blitar. Tinggal 

bagaiamana pemerintah daerah memberikan dorongan serta memfasiltasi 

masyarakat agar dapat emnegmbangkan usaha ini dengan baik dan membuka 

peluang investor untuk menanamkan modalnya dis ektor buah ini agar dapat 

berkolaborasi dengan masyarakat petani yang sudah ada.  

 

 

MANFAAT BELIMBING 

5.1. Manfaat dan Khasiat Belimbing 

Buah belimbing manis memiliki sifat sejuk, manis dan sedikit asam. Buah ini juga 

cocok sebagai pelepas dahaga karena mengandung banyak air dan sifatnya yang 

menyegarkan. Sekitar 100 gram buah belimbing, menyediakan 31 kalori yang jauh lebih 

rendah daripada untuk buah-buahan tropis populer lainnya. Selain dikonsumsi sebagai 

buah meja, belimbing ternyata memiliki khasiat untuk kesehatan.  
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 Kandungan Nutrisi Buah Belimbing 

Belimbing manis merupakan buah yang kaya vitamin A dan C yang bersifat 

antioksidan dan kalium. Yang patut diperhitungkan juga adalah seratnya, terutama 

serat pektin yang berguna bagi kesehatan pembuluh darah. 

  Manfaat Buah Belimbing Manis Bagi Kesehatan 

Seperti diketahui bahwa belimbing manis mempunyai khasiat yang sangat banyak, 

dimana dapat dijadikan obat maupun mencegah berbagai penyakit yang ada dalam 

tubuh manusia. Beberapa manfaat dari buah belimbing manis untuk kesehatan 

tubuh manusia antara lain : 

 Mengatasi Hipertensi 

 Menurunkan Kadar Kolesterol 

 Mengurangi Kadar kolesterol jahat 

 Melancarkan Buang Air Kecil 

 Menurunkan Berat Badan 

 Mengatasi Gangguan Hati 

 Anti Oksidan Alami 

 Menyehatkan Pencernaan 

 Pencegahan Kanker 

 Meningkatkan Kerja Enzim 

 Mengatasi Gangguan Ginjal 

 Manfaat Lainnya 

 

 Manfaat Belimbing bagi Perawatan Kecantikan 

Selain itu, Belimbing yang merupakan buah yang berasal dari wilayah negara 

dengan iklim tropis. Buahnya berwarna kekuningan bila sudah matang, dengan 

bentuk buah yang banyak digemari orang. Selain dapat bermanfaat bagi kesehatan, 

belimbing juga bemanfaat untuk perawatan kecantikan.  

Kandungan belimbing mampu mencegah dan menangani berbagai permasalahan 

kesehatan. Selain itu, manfaat belimbing juga digunakan sebagai perawatan 

kecantikan diantaranya : 
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1. Belimbing memberikan nutrisi lain yang baik untuk rambut.  

2. Vitamin B Kompleks, sangat penting untuk pertumbuhan rambut dan 

membantu dalam menjaga rambut kuat dan sehat, banyak tersedia dalam 

buah belimbing. 

3. Makan buah belimbing atau menggunakan belimbing langsung pada kulit 

berjerawat atau kulit berminyak sebagai masker wajah. 

4. Belimbing mengandung seng yang mengurangi kecenderungan jerawat. Ini 

sepenuhnya direkomendasikan untuk orang dari segala usia karena memiliki 

efek antimikroba. 

 Kandungan Gizi Buah Belimbing 

Kandungan belimbing yang paling melimpah adalah vitamin C, seperti yang 

terkandung pada manfaat jeruk, manfaat lemon dan manfaat jambu biji. Vitamin A 

pada belimbng menghasilkan antioksidan yang baik bagi tubuh. Zat-zat pembangun 

lain, seperti mineral, folat, fiber (serat), berikut ini beberapa diantaranya: 

• Kalori : Satu porsi buah belimbing  setara dengan sekitar 2 persen  nilai 

harian untuk kalori, dengan asumsi diet harian 2.000 kalori. Karbohidrat 

menyediakan sekitar 30 kalori dalam satu porsi buah belimbing. 

• Karbohidrat : Belimbing mengandung 9,5 g karbohidrat per porsi, termasuk 

2,5 g serat makanan. Belimbing memberikan 3 persen dari nilai harian 

karbohidrat dan 10 persen dari kebutuhan serat harian. 

• Protein dan Lemak : Satu porsi buah belimbing mengandung 1 gram protein, 

yang merupakan 2 persen dari kebutuhan harian. Belimbing juga memiliki 1 g 

lemak, yang menyediakan sekitar 2 persen dari nilai harian. Kadar lemak ini 

seluruhnya terdiri dari lemak tak jenuh. Belimbing tidak memiliki lemak jenuh, 

lemak trans atau kolesterol. 

• Vitamin dan Mineral : Dalam satu belimbing mengandung 24 mg vitamin C, 

atau 40 persen dari nilai harian untuk vitamin C. Menyediakan sekitar 15 

persen kebutuhan harian vitamin A. Kandungan zat besi dalam buah 

belimbing sekitar 0.36 mg, atau 2 persen dari nilai harian. Belimbing 

mengandung kalsium, kalium atau natrium. 
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 Manfaat lain dalam bidang kesehatan 

Didalam dunia kesehatan, buah belimbing memiliki khasiat antara lain : 

• Buah belimbing untuk mengatasi penyakit batuk pada anak-anak. 

• Dapat Mengatasi sariawan dan gusi berdarah. 

• Buah ini dapat Mengurangi rasa sakit gigi berlubang. 

• Mengatasi jerawat dan panu. 

• Dapat Membantu menurunkan tekanan darah tinggi. 

• Melindungi tubuh dari penyakit kencing manis. 

• Membantu memberikan perlindungan kepada tubuh terhadap kelumpuhan. 

• Kandungan serat pada buah dapat membantu melancarkan proses pencernaan. 

• Baik dikonsumsi ketika diet karena pectin yang terkandung didalam buah 

belimbing bisa membantu menghancurkan kolesterol. 

• Dan buah belimbing dapat Mengatasi radang rectum. 

 Manfaat Bagian tanaman pohon Belimbing 

Selain buah belimbing yang kaya akan vitamin. Bagian yang bisa dimanfaatkan dari 

tanaman belimbing manis ini antara lain daun, bunga, akar, dan tentunya Buah 

Belimbing 

 Manfaat Dan Khasiat Daun Belimbing manis : 

Dapat dijadikan ramuan obat untuk mengatasi sakit pada perut, gondongan ( 

parotitis), maag, melancarkan air seni, dan sebagai obat bisul. 

 Manfaat Dan Khasiat Akar Belimbing manis : 

Bisa digunakan sebagai ramuan obat untuk mengatasi penyakit rhematik. 

 Manfaat Buah Belimbing bagi penyembuhan penyakit, kecantikan serta 

penggunaanya : 

 Buah Belimbing Untuk Pengobatan jerawat 

 Buah Belimbing Untuk Pengobatan Tekanan Darah Tinggi 

 Buah Belimbing Untuk Obat batuk 

 Buah Belimbing Untuk Pengobatan Diabetes 

 Buah Belimbing Untuk Pengobat Gondok 

 Buah Belimbing Untuk Pengobatan Rematik 
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 Buah Belimbing Untuk Pengobatan Panu 

 Buah Belimbing Untuk Kulit cantik 

 Buah Belimbing Untuk Rambut uban 

 

5.2. Efek Negatif Mengkonsumsi Belimbing 

Buah belimbing selain mempunyai manfaat bagi kesehatan, juga mempunyai efek 

negative bila dikonsumsi berlebih serta dikonsumsi oleh beberapa penderita 

penyaklit tertentu. Belimbing manis mengandung asam oxalic yang berbahaya 

buat penderita penyakit ginjal, jadi sangat tidak dianjurkan memakan buah ini, 

bagi anda yang memiliki masalah dengan kadar gula atau bagi penderita diabetes 

disarankan untuk selalu wapada dalam mengkonsumsi buah yang satu ini karena 

buah belimbing terkenal memiliki kandungan gula yang cukup tinggi.  

 

5.3. Kandungan Gizi dalam buah belimbing   

a. Belimbing Manis 

Buah belimbing mempunyai kandungan gizi cukup tinggi yang bermanfaat bagi 

tubuh, seperti yang telihat dalam table berikut.  

Tabel 2.1 Kandungan gizi dalam buah belimbing manis tiap 100 grm. 

No Kandungan gizi Jumlah 

1 Energi 35 kal 

2 Protein 50 gram 

3 Lemak 70 gram 

4 Karbohidrat 7,70 gram 

5 Kalsium 8 mg 

6 Serat 0,90 gram 

7 Vitamin A 18 RE 

8 Vitamin C 33 Mg 

9 Niacin 0,40 gram 

               Sumber: Rukmana (2001). 
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b. Perasan belimbing manis ( Averhoa Carambola ) 

Simplisia adalah bahan alamiyah yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. 

Simplisia dibagi menjadi 3 macam yaitu simplisia nabati, simplisia hewani dan simplisia 

pelikan. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman 

atau eksudat tanaman.  

c. Berbagai Vitamin Pada Belimbing 

 Vitamin C Buah Belimbing 

 Asam Pantotenat Dalam Belimbing 

 Asam Folat dan Vitamin Lainnya 

  

BUDIDAYA BELIMBING 

6.1. BUDIDAYA 

Belimbing merupakan salah satu jenis buah yang pada awalnya berasal dari 

negara jiran Malaysia kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia utamanya daerah 

tropis termasuk Indonesia. Di Indonesia, buah belimbing sendiri merupakan buah yang 

populer karena dapat dengan mudah mencarinya. 

6.2. SENTRA PENANAMAN BELIMBING 

Sentra/pusat penanaman tanaman belimbing sebagai usahatani secara intensif 

dan komersial adalah Malaysia. Pada tahun 2013 negara ini mampu mengekspor buah 

belimbing segar sebanyak 10.220 mt (metrik ton) senilai Rp. 2 miliar yg dipasok ke 

Hongkong, Singapora, Taiwan, Timur Tengah, dan Eropa Barat. Hal ini tentunya bisa 

memacu Indonbesia menjadi pengekpor belimbing manis, karena beberap daerah 

sudah banyak yang membudidayakan buah ini, seperti Kabupaten Blitar danb 

Kabupaten Demak. 

 

6.3. SYARAT TUMBUH BELIMBING 

 Iklim Yang Cocok Untuk Budidaya Belimbing 

 Media Tanam Belimbing 

 Ketinggian Tempat Untuk Budidaya Belimbing 
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6.4. Varietas Belimbinng Manis 

Varietas Belimbing Manis dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu : 

a) Belimbing Demak 

 

b) Belimbing Sembiring 

 

 

c) Belimbing Bangkok 

 

 

d) Belimbing Wulan 
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e) Belimbing Malaya 

 

 

f) Belimbing Madu 

 

 

 

 

g) Belimbing Dewi 
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h) Belimbing Pilipina 

 

 

i) Belimbing Wijaya. 
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j) Belimbing Paris. 

 

 

 

 

6.15. Kandungan Zat Gizi Pada Belimbing 

Kandungan Zat Gizi Pada Belimbing dapat dilihat paxda table berikut, 

Tabel 6.1. Kandungan gizi Belimbing Manis 

Zat Kandungan 

Energi (kal) 36 

Protein (g) 0,40 

Lemak (g) 0,40 

Karbohidrat (g)  8,80 

Kalsium (mg) 4,00 

Fosfor (mg) 12,00 

Zat besi (mg) 1,6 

Vit A (Si) 170,00 

Vit B1(mg) 0,03 

Vit C (mg) 35,00 

Air (g) 90,00 

Serat (g) 0,90 
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MAKANAN DAN PRODUK KESEHATAn DARI BELIMBING MANIS 

Buah Belimbing Manis dapat dimanfaatkan selain sebagai buah, juga dapat diolah 

menbjadi berbagai makan, produk kesehatan dan produk kecantikan. Beberapa Jenis 

Makan, Produk Kesehatan dan Produk Kecantikan dari bahan Belimbing Manis antara 

lain : 

1. Buah segar Belimbing  

 

 

2. Rujak Belimbing 

 

 

3. Lempok/ Dodol Belimbing 
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4. Juice Belimbing 

 

 

5. Bilimbi Toffee ( Makanan dari belimbing diberi milk dan gula) 

 

 

6. Bilimbi Squash ( Minuman Segar Belimbing) 
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7. Bilimbi Curry 

 

 

8. Carambola Relish 

 

 

9. Carambola Star Fruits 
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10. Masakan Ikan Goreng Belimbing 

 

 

11. Sweet Star Fruits (Minuman Belimbing) 

 

 

12. Acar Belimbing 
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13. Sabun Mandi Cair Belimbing 

 

14. Sabun  Mandi Belimbing 

 

 

15. Selai atau Jam 
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16. Kue Nastar Belimbing 

 

 

17. Sirup Belimbing 

 

 

18. Manisan Belimbing 
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19. Permen Belimbing 

  

 

20. Kosmetik Belimbing 

 

21. Sport Serum dari Belimbing 
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22. Ekstrak Belimbing untuk kesehatan 

   

 

23. Gel Belimbing 

 

24. Shampo Belimbing 
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25. Body Cream Belimbing 

 

 

 

26. Lilin Terapi Belimbing 

 

27. Masker Wajah Belimbing 
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28. Pemutih Belimbing 

 

  

 

ANALISA PERMINTAAN DAN PRODUKTIVITAS BELIMBING 

 

8.1. ANALISIS EKONOMI BUDIDAYA TANAMAN BELIMBING 

a.  Analisis Usaha Budidaya Belimbing 

Potensi produksi buah belimbing yg ditanam di kebun secara permanen dan 

dipelihara intensif, dengan jarak tanam antara 5x5 m atau 6x6 m, bila populasi 

tanaman elimbing per hektar antara 250–400 pohon dengan potensi produktivitas 

150–300 buah/pohon/tahun, dan berat per buah rata-rata 160 gram, maka dapat 

dihasilkan/tingkat produksi per hektar mencapai 6–19 ton buah belimbing. Pada 

panen raya belimbing, harga belimbing rata-rata mencapai Rp. 750,- sampai Rp. 

5.000,- per kg. Maka kita dapat menghitung berapa Rupiah besar penghasilan yang 

didapat dlm 1 hektar per tahun. Tentunya setelah dikurangi biaya-biaya produksi 

yang dikeluarkan, seperti: pembibitan, pemeliharaan, pemupukan, 

panen/pascapanen dan sebagainya. 
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a. Gambaran Peluang Agribisnis 

Prospek pemasaran belimbing di dalam negeri diperkirakan makin baik. Hal ini ntara 

lain disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk dan semakin banyaknya 

konsumen menyadari pentingnya kecukupan gizi dari buah-buahan. Pada tahun 

2010an Indonesia baru andil 0,4 % dari total nilai impor dunia buah tropis. Bila pada 

tahun 2010an tingkat konsumsi buah-buahan per kapita penduduk Indonesia hanya 

mencapai 22,92 kg/tahun, maka untuk mencapai kecukupan gizi yang sesuai 

dengan anjuran FAO menargetkan rata-rata 60 Kg per kapita per tahun. Salah satu 

jenis buah potensial yg mudah dibudidayakan untuk mendukung pencapaian target 

tersebut adalah belimbing. Perkiraan permintaan setiap tahun semakin meningkat, 

peningkatan permintaan tersebut adalah sebesar 6,1 %/tahun (1995–2000), 6,5 

%/tahun (2000–2005), 6,8 %/tahun (2005–2010), dan mencapai 8,9 %/tahun 

(2010– 2015). Jelaslah bahwa prospek usahatani (agribisnis) belimbing amat cerah 

bila dikelola secara intensif dan komersial, baik dalam bentuk kultur perkebunan, 

pekarangan, maupun Tabulampot.  

 

8.2. PRODUKTIFITAS BELIMBING 

 Ciri dan Umur Panen Buah Belimbing 

Umur panen (petik) buah belimbing sangat dipengaruhi oleh letak geografi 

penanaman, yaitu faktor lingkungan dan iklim. Di dataran rendah yg tipe iklimnya 

basah, umur petik buah belimbing sekitar 35–60 hari setelah pembungkusan buah 

atau 65–90 hari setelah bunga mekar. Ciri buah belimbing yg sudah saatnya 

dipanen adalah ukurannya besar (maksimal), telah matang dan warna buahnya 

berubah dari hijau menjadi putih atau kuning atau merah atau variasi warna lainnya. 

Hal ini tergantung dari varietas belimbing. 

 Periode Panen Belimbing 

Periode panen buah belimbing, umumnya penen perdana pada umur 3-4 tahun 

setelah tanam. Pembungaan dan pembuahan belimbing dapat terus menerus 

sepanjang tahun, masa panen paling lebat (banyak) biasanya terjadi tiga kali dlm 

setahun. 
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 Prakiraan Produksi Belimbing 

Potensi hasil/produksi buah belimbing varietas unggul yang ditanam di kebun secara 

permanen dan dipelihara intensif dapat mencapai antara 150–300 buah/pohon/ 

tahun. Bila jarak tanam 5 x 5 m dengan populasi per hektar antara 250–400 pohon 

dengan produktivitas 150–300 buah/pohon dan berat per buah rata-rata 160 gram, 

maka tingkat produksi per hektar mencapai 6–19 ton.   

 

REKOR MURI 

Kabupaten Blitar saat ini sedang mendorong beberapa potensi yang ada di 

daerah ini agar dap[at maju dan dapat berkembang, dalam rangka ini maka Blitar 

gencar lakukan inovasi dan promosi. Kegiatan-kegiatan tersebut  diharapkan dapat 

menumbuhkan peran dan pertisipasi masyarakat Kabupaten Blitar untuk membangun 

daerahnya, salah satunya dengan menunjukkan potensi produk unggulan Kabupaten 

Blitar, yaitu Buah Belimbing dan makanan khas Pecel Blitar.   Pada hari Sabtu, 28 Mei 

2016 terdapat 16.000 orang peserta berpartisipasi dalam acara memecahkan Rekor 

MURI (Museum Rekor Indonesia) “Makan Lempok dan Nasi Pecel Terbanyak Tahun 

2016” bertempat di Alun-Alun Kanigoro Kabupaten Blitar. Sebanyak 12.000 bungkusan, 

berisi nasi pecel Blitar, Coklat produksi Kampung Coklat Blitar, Lempok Belimbing 

Produksi Karangsono, Kanigoro, Blitar, Telur rebus, dan air mineral disantap bersdama-

sama seluruh peserta acara tersebut. 

Acara tersebut berhasil memecahkan rekor Muri yang diktandai dengan 

dioserahkannya Sertifikat Rekor Muri oleh perwakilan MURI kepada Bupati Blitar, Bapak 

Riyanto.  Kegiatan ini dalam rangka kegiatan “Gerakan Bela Beli Produk  Blitar”, salah 

satunya adalah untuk mencintai produk Indonesia. Slogan Kabupaten Bltar “Guyub 

Makaryo Murih Santoso”.  (Bekerja Dengan Kompak Untuk Mencapai Hasil yang 

Maksimal) menjadi pendorong agar masyareakat, pemerintrah dan tokoh masyakarat 

Kabupaten Blitar selalu bekerjasama untuk bekerja membangun Kabupaten Blitar. 

Kegiatan ini juga bersamaan dalam rangka memperingati HALUN (Hari Lanjut 

Usia Nasional) 2016, yang berpusat di Ibu Kota Pemkab. Blitar, di Kanigoro. Dilanjutkan 

dengan Karnaval Agropolitan, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar merupakan 
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daerah yang diukembangkan menjadi kota maju dengan bertumpu pada agrobisnis, 

yang mendukung masyarakat Kabupaten Blitar yang sebagian besar berprofesi sebagai 

petani. Hasil pertanian dari Kabupaten Blitar ini menjadi andalan bagi pengembangan 

Kabupaten Blitar.  

Dengan demikian Kabupaten Blitar berhasil memecahkan dua rekor Museum 

Rekor Indonesia (MURI), yaitu rekor makan nasi pecel dan minum sari buah belimbing. 

Kegiatan tersebut membawa pesan bahwa Kabupaten Blitar merupakan daerah yang 

emempunyai kuliner khas yaitu pecel dan buah belimbing. 

Tim dari Muri juga berkeliling untuk menghitung para peserta yang makan nasi 

pecel serta minum sari buah belimbing. Setelah dihitung, tim MURI mencatat, jika 

peserta yang makan dan minum pecel serta sari buah blimbing mencapai 14.730. 

Angka ini melebihi target, sebelumnya Kabupaten Blitar hanya menargetkan dua rekor 

ini dipecahkan dengan 11.000 orang peserta. Jumlah peserta yang makan nasi pecel 

dan minum buah blimbing di Kabupaten Blitar, mematahkan rekor dari Madiun yang 

hanya 9.217 pincuk. Jadi kali ini, Kabupaten Blitar memecahkan dua rekor sekaligus, 

yakni makan nasi pecel terbanyak dan minum sari buah terbanyak dengan peserta 

mencapai 14.730, Khusus untuk minum sari buah belimbing, ini adalalah rekor baru 

yang dicatat MURI. 

Nasi pecel Blitar berbeda dengan Madiun, karena pecel di Blitar memakai kencur 

sehinga rasanya lebih terasa, untuk lauknya juga berbeda, jika di Madiun lauknya 

adalah krupuk puli maka Blitar punya ciri khas lauknya peyek, inilah yang istimewa dari 

pecel Blitar. Satu produk khas asli Blitar lainya yaitu sari buah blimbing merupakan 

produk asli dari Kabupaten Blitar yang saat ini tengah menjadi primadona, yang 

membuktikan bahwa Kabupaten Blitar kaya dengan produk pertanian yang berkualitas. 

Gerakan Ayo Bela Beli Produk Blitar sebagai tekad Kabupaten Blitar untuk lebih 

bersemangat menggunakan produk Blitar. Karena Kabupaten Blitar unggul diberbagai 

sisi, antara lain unggul dibidang pertanian misalnya beras dan jagung. Setiap tahun 

hasil beras surplus 200 ribu ton  per tahun. Juga dibidang peternakan seperti telur dan 

susu. Selain itu kabupaten ini tetkenal akan ikan koinya, buah rambutan, belimbing, 

nanas dan durian.  Kabupaten Blitar harus mengubah produk pertanian dari kooperatif 
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menjadi kompetitif.  Untuk itu melalui agro frestival ini produk dari kabupaten ini 

semakin dikenal dan bisa bermanfaat bagi banyak orang.  

Seperti diketahui, sebelumnya Kabupaten Blitar telah masuk dalam cacatan MURI 

untuk beberapa kegiatan. Antara lain, pada Tahun 2007 pada lomba mewarnai dan 

makan telur ceplok yang diikuti 13.794 siswa, Tahun 2011 gerakan makan telur yang 

diikuti 31 ribu peserta. Dan pada Tahun 2015 makan buah belimbing dengan peserta 

3.031 anak. Lebih dari 3.000 anak setingkat taman kanak-kanak bersama-sama makan 

buah belimbing di lapangan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, guna 

memecahkan rekor muri. 

Produksi buah belimbing di Kabupaten Blitar cukup besar, salah satunya di 

Kecamatan Kanigoro ini, diharap[kan daerah ini dapat menjadi salah satu daerah tujuan 

wisata, dengan produk unggulannya buah belimbing. Buah belimbing Blitar mempunyai 

ciri khas, rasanya yang manis dan buahnya yang tebal.  

 

ANALISA KEUANGAN DALAM INVESTASI BUDIDAYA BELIMBING 

10.1. Analisis Usaha Budidaya Ikan Koi 

Pada usaha budidaya buah belimbing, perlu dilakukan analisis dari berbagai 

aspek yang akan digunakan pertimbangan dalam melakukan investasi dalam 

usaha budidaya buah belimbing ini, analisis ini merupakan ilustrasi untuk melihat 

secara sepintas investasi di bidang ini. Karena keterbatasan data tentang 

budidaya buah belimbing, maka digunakan asumsi yang telah disepakati 

berdasarkan informasi yang di dapat dari berbagai pihak. 

a. Biaya Investasi dan biaya operasional 

b. Kelayakan Usaha 

Kelayakan usaha digunakan untuk menilai kelayakan proyek ini dengan 

menggunakan analisis Payback Periode, Net Present Value (NPV), Internal 

Rate of Return (IRR), Return Cost Ratio (R/C Ratio) dan Benefit Cost Ratio 

(B/C Ratio). 
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10.2. Ringkasan Analisa Keuangan 

 

 

 

 

 

Lampiran: Proyeksi Budidaya Buah Be1imbing

No Uraian Satuan Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

500,000,000           1,011,500,000      106,000,000               117,000,000         467,500,000           72,500,000           

1 Sewa Lahan Kebun Belimbing 500,000,000           -                           -                                 -                               -                                 -                               

2 Pembuatan Kebun budidaya belimbing Rp/Paket -                             300,000,000         -                                 -                          200,000,000           -                          

3 Pembuatan Kelengkapan Pendukung Kebun Rp/Paket -                             100,000,000         -                                 -                          50,000,000              -                          

4 Pembuatan Kebun Pembibitan Rp/Paket -                             100,000,000         -                                 -                          60,000,000              -                          

5 Pembelian alat produksi olahan Rp/Paket -                             200,000,000         -                                 -                          50,000,000              -                          

6 Pembelian Bibit Belimbing Rp/Paket -                             90,000,000            90,000,000                  100,000,000         80,000,000              50,000,000           

7 Pera1atan dan Kontainer Pengiriman Rp/buah -                             6,000,000              10,000,000                  15,000,000           20,000,000              20,000,000           

8

Pembuatan/Pengembangan Website e-

Commerce 
paket -                             5,000,000                                         -   -                    -                      -                    

9 Alat Transportasi Paket -                             200,000,000                                   -   -                          -                             -                          

10 Inventarisasi kantor (Laptop/komputer) Rp/Paket -                             5,500,000              -                                 -                          5,500,000                -                          

11 Inventarisasi alat kantor Rp/Paket -                             5,000,000              6,000,000                    2,000,000              2,000,000                2,500,000              

-                             197,600,000         225,500,000               207,250,000         249,250,000           279,250,000         

1 Biaya Tim Teknis unt pemeliharaan kebun Rp/Th -                             70,000,000            55,000,000                  27,000,000           36,000,000              45,000,000           

2 Biaya Tim Teknis Riset dan penelitian Rp/Th -                             50,000,000            37,000,000                  27,000,000           36,000,000              45,000,000           

3 Biaya Tim Teknis Pembibitan Rp/Th -                             9,000,000              9,000,000                    9,000,000              18,000,000              18,000,000           

4 Biaya Tim Pemasaran Rp/Th -                                    10,500,000 36,000,000                  44,000,000           50,000,000              50,000,000           

5 Biaya Tim Untuk Banchmarking Rp/Paket -                                      8,000,000 5,000,000                    4,000,000              3,000,000                4,000,000              

6
Sewa Alat Pendukung dari  Laboratorium 

Budidaya 
Rp/Paket -                             8,000,000              8,000,000                    10,000,000           10,000,000              10,000,000           

7 Sewa  Mobil Angkutan Rp/Ton -                             1,000,000              20,000,000                  25,000,000           30,000,000              35,000,000           

8 Biaya Pupuk dan Anti Hama Rp/Ton -                             24,000,000            26,000,000                  28,000,000           30,000,000              35,000,000           

9 Biaya Pemeliharaan Kebun Rp/Paket -                             5,000,000              5,000,000                    7,000,000              10,000,000              10,000,000           

10 Kelengkapan proses pemasaran Rp/Paket -                             8,000,000              20,000,000                  20,000,000           20,000,000              20,000,000           

11 Alat Tulis Kantor (Kertas, Tinta, Fotocopy, dll) Paket -                             1,100,000 1,500,000                    3,250,000              3,250,000                4,250,000              

12 Biaya Internet bln -                             3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

-                             213,300,000         217,300,000               235,800,000         249,500,000           313,000,000         

1 Bahan Penyotiran bibit hasil panen 4,000,000              4,000,000                    4,000,000              5,000,000                60,000,000           

2 Bahan Pengepakan Rp/Kg -                             2,000,000              2,000,000                    2,000,000              2,000,000                2,000,000              

3 Bahan Bakar Bensin Lt -                             20,500,000            20,500,000                  30,000,000           30,000,000              30,000,000           

4 Biaya Listrik -                             9,000,000              10,000,000                  10,000,000           15,000,000              15,000,000           

5 Biaya Telpon -                             5,800,000              5,800,000                    5,800,000              5,500,000                6,000,000              

6 Transportasi/Pemasaran -                             17,000,000            20,000,000                  24,000,000           26,000,000              30,000,000           

7
Pajak 15% (Terserap ke masing-masing komp. 

biaya) 
-                             -                           -                                 -                          -                             -                          

8 Upah Tenaga Kerja Harian Rp -                             10,000,000            10,000,000                  15,000,000           15,000,000              15,000,000           

9 Gaji Manajer 1 -                             48,000,000            48,000,000                  48,000,000           50,000,000              50,000,000           

10 Gaji Supervisor Produksi 1 -                             -                           -                                 -                          -                             -                          

11 Gaji Supervisor Operasional 1 -                             36,000,000            36,000,000                  36,000,000           38,000,000              40,000,000           

12 Gaji Supervisor Keuangan 1 -                             36,000,000            36,000,000                  36,000,000           38,000,000              40,000,000           

13 Gaji Tenaga Administrasi 2 -                             25,000,000            25,000,000                  25,000,000           25,000,000              25,000,000           

500,000,000           1,422,400,000      548,800,000               560,050,000         966,250,000           664,750,000         

-                             275,000,000         950,000,000               1,160,000,000     1,460,000,000        1,675,000,000     

1 Penjualan Hasil Panen -                             200,000,000         310,000,000               350,000,000         400,000,000           500,000,000         

2 Penjualan Produk ikutan -                             25,000,000            40,000,000                  50,000,000           60,000,000              75,000,000           

3 Penjualan Produk Olahan -                             -                           300,000,000               300,000,000         400,000,000           400,000,000         

4 Penjualan Ekspor -                             50,000,000            300,000,000               460,000,000         600,000,000           700,000,000         

-                             -                           -                                 -                          -                             -                          

(500,000,000)          (1,147,400,000)    401,200,000               599,950,000         493,750,000           1,010,250,000     

PROYEKSI INVESTASI BUDIDAYA BUAH BEL1MB1NG

ARUS KAS 

E. Keuntungan (D-(A+B+C))

D. Penerimaan

Total Pengeluaran (A+B+C)

C. Biaya Produksi

B. Biaya Operasi dan Pemeliharaan

A. Biaya Investasi 
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10.3. Averate Rate of Return (ARR) 

 

10.4. Payback Pariode 

 

 

 

 

 

 

 

500,000,000Rp                  

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 275,000,000 1,422,400,000 (1,147,400,000)

 Tahun ke-2 950,000,000 548,800,000 401,200,000

 Tahun ke-3 1,160,000,000 560,050,000 599,950,000

 Tahun ke-4 1,460,000,000 966,250,000 493,750,000

 Tahun ke-5 1,675,000,000 664,750,000 1,010,250,000

 Rata-rata EAT 1,104,000,000

 Rata-rata investasi250,000,000

 AVERAGE RATE OF RETURN 442%

PENILAIAN PROYEK DENGAN AVERAGE RATE OF RETURN

 Investasi Awal

 Aliran kas 

500,000,000Rp      

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 275,000,000 1,422,400,000 (1,147,400,000)

 Tahun ke-2 950,000,000 548,800,000 401,200,000

 Tahun ke-3 1,160,000,000 560,050,000 599,950,000

 Tahun ke-4 1,460,000,000 966,250,000 493,750,000

 Tahun ke-5 1,675,000,000 664,750,000 1,010,250,000

3 Tahun 2 Bulan 

PENILAIAN INVESTASI DENGAN PAYBACK PERIOD

 Investasi Awal

 Aliran kas 

PERIODE PAYBACK
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10.5. Internal Rate of Return 

 

10.6. Return Cost Ratio (R/C Ratio) 

R/C ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan dengan jumlah biaya 

yang dikeluarkan selama produksi , adalah 1,18> 1, maka disimpulkan bahwa investasi 

ini layak untuk dijalankan. 

 

10.7. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

B/C Ratio merupakan perbandingan tingkat keuntungan yang diperoleh dengan total 

biaya yang dikeluarkan, adalah 0,18 >0, maka disimpulkan bahwa investasi ini layak 

untuk dijalankan. 

 

 

 

 

 

PENILAIAN PROYEK DENGAN INTERNAL RATE OF RETURN

500,000,000Rp       

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 275,000,000 1,422,400,000 (1,147,400,000)

 Tahun ke-2 950,000,000 548,800,000 401,200,000

 Tahun ke-3 1,160,000,000 560,050,000 599,950,000

 Tahun ke-4 1,460,000,000 966,250,000 493,750,000

 Tahun ke-5 1,675,000,000 664,750,000 1,010,250,000

 Investasi awal/Initial Investment (500,000,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (1,147,400,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 2 401,200,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 3 599,950,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 4 493,750,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 5 1,010,250,000

 IRR ESTIMATE 10.00%

 IRR ACTUAL 14.61%

 Investasi Awal

 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak
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10.8. Modified Internal Rate Of Return (MIRR) 

 

 

10.9. Net Present Value (NPV) 

 

 

500,000,000Rp     

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 275,000,000 1,422,400,000 (1,147,400,000)

 Tahun ke-2 950,000,000 548,800,000 401,200,000

 Tahun ke-3 1,160,000,000 560,050,000 599,950,000

 Tahun ke-4 1,460,000,000 966,250,000 493,750,000

 Tahun ke-5 1,675,000,000 664,750,000 1,010,250,000

 Investasi awal/Initial Investment (500,000,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (1,147,400,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 2 401,200,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 3 599,950,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 4 493,750,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 5 1,010,250,000

 Tingkat bunga pendanaan 10.00%

 Tingkat bunga re-investasi 8.75%

 Modified Internal Rate of Return 12.44%

PENILAIAN PROYEK DENGAN FUNGSI MIRR

 Investasi Awal

 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak

500,000,000Rp          

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 275,000,000 1,422,400,000 (1,147,400,000)
 Tahun ke-2 950,000,000 548,800,000 401,200,000
 Tahun ke-3 1,160,000,000 560,050,000 599,950,000
 Tahun ke-4 1,460,000,000 966,250,000 493,750,000
 Tahun ke-5 1,675,000,000 664,750,000 1,010,250,000

 Investasi awal/Initial Investment (500,000,000)
 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (1,147,400,000)
 Aliran kas/cash inflow tahun 2 401,200,000
 Aliran kas/cash inflow tahun 3 599,950,000
 Aliran kas/cash inflow tahun 4 493,750,000
 Aliran kas/cash inflow tahun 5 1,010,250,000

 Tingkat suku bunga 10.00%

 Net Present Value 185,231,194              

PENILAIAN PROYEK DENGAN NET PRESENT VALUE

 Investasi Awal
 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak
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10.10. Profitability Index (PI) 

 

 

10.11. Kreteria 

 

 

 

500,000,000Rp        

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 275,000,000 1,422,400,000 (1,147,400,000)

 Tahun ke-2 950,000,000 548,800,000 401,200,000

 Tahun ke-3 1,160,000,000 560,050,000 599,950,000

 Tahun ke-4 1,460,000,000 966,250,000 493,750,000

 Tahun ke-5 1,675,000,000 664,750,000 1,010,250,000

 Investasi awal/Initial Investment (500,000,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (1,147,400,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 2 401,200,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 3 599,950,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 4 493,750,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 5 1,010,250,000

 Tingkat suku bunga 10.00%

 Net Present Value 185,231,194

 Profitability Index 1.37

PENILAIAN INVESTASI DENGAN PROFITABILITY INDEX

 Investasi Awal

 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak

 AVERAGE RATE of RETURN 441.60%

 PAYBACK PERIOD (tahun) 3 Tahun 2 Bulan 

 INTERNAL RATE of RETURN 14.61%

 MODIFIED RATE of RETURN 12.44%

 NET PRESENT VALUE 185,231,194

 PROFITABILITY INDEX 1.37

R/C Ratio 1,18

B/C Ratio 0,18 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

11.1. Kesimpulan 

Setelah menelaah pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 Budidaya Buah Belimbing cukup menjanjikan sebagai sebuah investasi dan 

juga sebagai jenis usaha pertanian yang cukup sederhana. 

 Buah Belimbing merupakan buah tropis yang emempunyai keguinaan yang 

beraneka ragam, baik untuk makanan maupun untuk kesehatan. 

 Buah belimbing cocok ditanam di daerah Kabupaten Blitar, karena daerah ini 

memp0unyai iklam dan kondisi tanah yang sesuai dengan habitat tumbuh  

pophan buah belimbing. 

 Kabupaten Blitar sebagai salah satu penghasil buah belimbing yang sabngat 

terkenal dan mempunyai potensi yang besdar untuk dikembangkan dengan 

berbasis konsep agropolitan yang dapat mengangkat kesejahteraan petani 

buah belimbing. 

 Peran Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pemberdayaan para petani buah 

belimbing cukup baik sehingga para petani buah belimbing dapat menikmati 

fasiltas yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar serta instansi 

terkait lainnya, sehingga mampu mengembangkan usaha budidaya buah 

belimning dengan baik. 

 Kebijakan dan regulasi yang ada di Kabupaten Blitar dinilai dapat 

meningkatkan potensi ekonomi budidaya buah belimbing. 

 Dari perhitungan diatas maka investasi budidaya buah belimbing cukup 

menguntungkan dan layak, sesuai dengan prinsip ekonomi. 

 

11.2. Saran 

Saran yang bisa diberikan, antara lain : 

 Untuk pembinaan bagi petani buah belimbing lebih ditingkat agar hasil 

produksinya semakin lebih berkualitas. 
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 Agar dapat difasilitasi untuk mengadakan inovasi produk buah belimbing 

sehingga petani dapat berkembang dan mendapatgkan keuntungan lebih baik 

lagi. 

 Dalam era perdagangan MEA ini maka buah belimbing dari Kabupaten Blitar 

mempunyai peluang yang besar untuk dipasarkan ke luar negeri, oleh karena 

itu kesiapan petani buah belimbing dalam hal ketrampilan budidaya dan 

produktifitas buah belimbing harus ditingkatkan dan juga kemampuan dalam 

memasarkan serta bersaing ke pasar luar negeri harus ditingkatkan.  

 Pembangunan konsep agrapolitan yang sudah dicanangkan oleh aPemerintah 

Daerah Kabupoaten Blitar perlu disosialisasi dan digerakkan secara massif 

agar program ini dapat berjalan dengan baik.   

 

 

 

 

 


