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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Keamanan, dan kesehatan pangan yang dikonsumsi serta turut 

menjaga lingkungan merupakan kesadaran baru yang telah timbul di zaman 

modern ini. Keamanan dan kesehatan terhadap pangan erat kaitannya 

dengan produk pangan yang bersumber dari pertanian organik. Produk 

pertanian organik adalah produk yang telah diminimalkan kandungan bahan 

kimia dalam proses pembuatannya. Sementara itu turut menjaga lingkungan 

erat kaitannya dengan perilaku manusia yang meminimalkan kerusakan 

lingkungan serta menggunakan sumberdaya yang tersedia di alam secara 

efisien. Dalam lain hal tuntutan untuk turut menjaga lingkungan juga 

semakin digiatkan seiring dengan semakin tingginya kerusakan yang terjadi 

serta eksploitasi yang berlebih terhadap sumberdaya alam. 

Northa dan Lilik (2012) menyatakan pertanian organik merupakan 

teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa 

menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Tujuan utama pertanian organik 

adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang 

aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak 

lingkungan. Gaya hidup sehat telah melembaga secara Internasional, yang 

mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman 

dikonsumsi (food safety attributes), kandungan nutrisi tinggi (nutritional 

attributes) dan ramah lingkungan (eco-labelling attributes). 
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Preferensi konsumen seperti ini menyebabkan permintaan produk 

pertanian organik dunia meningkat pesat. IFOAM (2012) dalam Northa dan 

Lilik (2012) mencatat penjualan global produk makanan dan minuman 

organik selama tahun 2009–2010 mengalami peningkatan sebesar 9,2% dari 

US$ 54,1 miliar ke US$ 59,1 miliar. 

Deptan (2002) dalam Northa dan Lilik (2012) menyatakan peluang 

pengembangan organik dinilai baik kedepannya. Pemerintah Indonesia pada 

tahun 2001 meluncurkan kebijakan pengembangan pertanian organik 

melalui komitmen “Go Organik” yang selanjutnya di implementasikan di 

daerah Kebijakan ini diluncurkan atas dasar pertimbangan Negara Indonesia 

masih memiliki keunggulan komparatif yaitu masih banyaknya sumber daya 

lahan yang dapat dibuka untuk pengembangan system organik teknologi 

untuk mendukung pertanian organik sudah cukup tersedia seperti pembuatan 

kompos, tanam tanpa olah tanah, pestisida hayati, dan lain-lain. 

Beras organik merupakan salah satu produk dari pertanian organik 

yang cukup potensial, tertutama karena beras organik merupakan bahan 

pangan pokok. Tidak hanya negara-negara di benua Asia saja yang telah 

mengkonsumsi beras, bahkan masyarakat benua Eropa pun juga telah 

menjadikan beras sebagai bahan pangan. Permintaan akan beras organik di 

Uni Eropa dinilai cukup tinggi.  

Berdasarkan data Asian News Monitor dalam Northa dan Lilik 

(2012) negara Thailand sebagai salah satu Negara penghasil beras organik 

yang besar di dunia pada tahun 2011 telah mengekspor sebanyak 3.200 ton. 
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Nilai ekspor beras organik tersebut mencapai 67% dari total ekspor produk 

pangan organiknya. Permintaan ini diperkirakan akan meningkat sebesar 10 

hingga 15% per tahun di masa yang akan datang. 

Perkembangan yang baik terhadap beras organik, membuat negara 

Indonesia juga mulai giat menerapkan pertanian organik untuk 

menghasilkan beras organik tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya 

penerapan kegiatan pertanian organik tentunya memerlukan adaptasi, baik 

terhadap perilaku petani yang telah terbiasa menggunakan pupuk atau bahan 

kimia lainnya pada kegiatan pertanian, maupun adaptasi pada kondisi lahan 

pertanian.  

Menurut  Sutanto  (2002),  pada  tahap awal penerapan pertanian 

organik masih perlu dilengkapi pupuk kimia atau pupuk mineral,  terutama  

pada  tanah  yang  miskin  hara.  Pupuk  kimia  masih  sangat diperlukan 

agar takaran pupuk organik tidak terlalu banyak yang nantinya akan  

menyulitkan  pada  pengelolaannya.  Sejalan  dengan  proses  pembangunan 

kesuburan tanah menggunakan pupuk organik, secara berangsur kebutuhan 

pupuk kimia yang berkadar tinggi dapat dikurangi.  

Harga output dari pertanian organik cenderung lebih tinggi 

dibandingkan output pertanian anorganik menjadikan output dari pertanian 

organik belum dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, hingga saat 

ini hasil pertanian organik hanya menarik minat sebagian masyarakat pada 

lapisan menengah ke atas.  Pada beberapa daerah penerapan pertanian 

organik belum bisa dilakukan secara utuh dengan alasan daya adaptasi lahan 
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yang masih harus disesuaikan jika harus menggunakan bahan organik 

sepenuhnya. Hal ini menjadikan pertanian organik belum dapat diterima 

secara menyeluruh oleh petani di Indonesia.  

Walaupun dalam pengaplikasiannya tidaklah semudah membalikkan 

telapak tangan tetapi tetap banyak daerah di Indonesia yang mencoba 

pertanian organic ini. Salah satu daerah di Indonesia yang telah mencoba 

mengembangkan yaitu Kota Batu. 

Kota Batu merupakan Kota yang berada di propinsi Jawa Timur. 

Kota ini terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Bumiaji dan 

Junrejo. Pengembangan kawasan pertanian organik telah dilakukan di setiap 

kecamatan yang ada di Kota Batu, salah satunya yaitu Kecamatan Junrejo. 

Kecamatan Junrejo memiliki potensi utama di sektor pertanian yaitu 

tanaman padi (BPS Kota Batu, 2014). Kecamatan Junrejo dianggap sebagai 

lumbung pangan bagi Kota Batu. Kecamatan Junrejo sendiri terdiri dari 6 

Desa dengan luas lahan sawah yang berbeda-beda. 

Tabel 1.1. Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah di Tiap Desa 

Kecamatan Junrejo 

Desa Luas (ha) 

Lahan Sawah Bukan Sawah 

Tlekung 50 125,15 

Junrejo 199 160,5 

Mojorejo 126 12,35 

Torongrejo 202 37,11 

Pendem 290 16,36 

Dadaprejo 82 11,41 

Sumber: BPS Kota Batu, 2014 
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Berdasarkan Tabel 1.1. diatas Desa Pendem merupakan Desa di Kecamatan 

Junrejo yang memiliki lahan sawah terluas. Dengan lahan sawah yang masih 

luas ini membuat Desa tersebut masih mampu mengembangkan pertanian 

organik. Akan tetapi pertanian organik yang membutuhkan waktu dan 

proses yang tidak hanya bisa dilakukan oleh sebagian petani di Desa ini 

tersebut.  

Penerapannya pun belumlah pertanian organik seutuhnya tetapi baru 

menerapkan sebagian tahapan saja, yaitu mengurangi pemakaian bahan 

kimia seperti pupuk dan pestisida kimia dalam proses produksinya atau 

dengan kata lain disebut dengan pertanian semi organik.  

Selain itu masih banyak juga petani di desa ini belum mau 

menerapkan pertanian organik dan masih menggunakan pertanian yang 

menggunakan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida kimia dalam proses 

produksinya atau disebut juga dengan pertanian anorganik.  

Kedua jenis pertanian ini sendiri diduga memiliki perbedaan dari 

segi usahatani seperti biaya produksi, penerimaan dan pendapatan serta 

efisiensi usaha yang akan diperoleh. Hal inilah yang mendasari penelitian 

ini yaitu untuk mencoba mengetahui lebih dalam perbedaan dari segi 

usahatani  baik pertanian semi organik dan anorganik. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya dapat 

ditarik beberapa rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu : 

1. Berapa biaya produksi, penerimaan dan pendapatan dari usahatani 

padi semi organik dan anorganik? 

2. Apakah usahatani padi semi organik lebih efisien daripada usahatani 

padi anorganik ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui mengenai biaya produksi, penerimaan dan pendapatan 

dari usahatani padi semi organik dan anorganik. 

2. Mengetahui perbandingan efisiensi usahatani padi semi organik dan 

anorganik 

 

1.4. Batasan Istilah dan pengukuran variabel  

Batasan istilah dari penelitian ini adalah : 

1. Usahatani yang diteliti adalah usahatani petani yang menanam padi 

metode semi organik dan anorganik pada musim tanam II tahun 

2014. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah petani yang menjadi petani 

kawasan organik dan non kawasan. 
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3. pupuk adalah bahan tambahan yang diberikan pada tanah untuk 

menambah unsur hara dan zat yang diperlukan bagi tanah. Dalam 

penelitian ini terdapat dua jenis pupuk yaitu pupuk kimia 

(anorganik) dan pupuk semi organik (pupuk kimia dan pupuk 

organik). 

4. Pertanian anorganik adalah metode budidaya yang dilakukan petani 

yang menggunakan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida kimia. 

5. Pertanian semi organik adalah metode budidaya yang 

mengkombinasikan pemupukan dengan pupuk organik dan pupuk 

kimia, serta mengurangi pestisida kimia. 

6. Input produksi adalah segala sesuatu yang dimasukkan dalam proses 

produksi usahatani padi. 

7. Pupuk dan pestisida kimia merupakan produk hasil olahan industri 

dan merupakan bahan sintetis yang mengandung unsur tertentu. 

8. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan organik yang 

diuraikan secara mikroorganisme dan dapat menyediakan bahan 

makanan yang diserap oleh tanaman. Serta dapat dibuat dari kotoran 

ternak, sampah, gulma, limbah, lumpur, maupun air.  

 

1.4.1. Pengukuran Variabel 

1. Produksi adalah hasil yang didapatkan petani dari kegiatan usahatani 

dalam 1 kali proses produksi, satuannya Kg.  



8 
 

 

2. Biaya produksi adalah biaya total (TC) yang dikeluarkan petani 

selama 1 kali proses produksi. Biaya produksi meliputi modal tetap 

(fixed cost) dan modal tidak tetap (variabel cost), dan dinyatakan 

dalam satuan Rupiah. 

3. Penerimaan total (TR) adalah produksi yang dihasilkan dikali dengan 

harga jual yang berlaku saat panen dan dinyatakan dalam satuan 

Rupiah. 

4. Pendapatan merupakan selisih dari penerimaan total dengan biaya 

total produksi, dan dinyatakan dalam satuan Rupiah. 

5. R/C Ratio adalah perbandingan antara penerimaan dengan biaya total 

produksi, dan digunakan untuk mengukur efisiensi dimana jika R/C 

rasio > 1 maka usaha tersebut dianggap layak. 

6. Uji beda merupakan uji untuk mengetahui perbedaan secara statistik  

pendapatan yang diterima dari usahatani metode semi organik dan 

anorganik dengan skala yang digunakan adalah skala rasio. 

7. Skala rasio adalah skala pengukuran  yang ditujukan pada hasil 

pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak 

tertentu, dan bisa dibandingkan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian yang dilakukan yaitu : 

1. Bagi  ademisi,  sebagai bahan  pembanding  untuk penelitian 

berikutnya
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2. Bagi  petani sebagai informasi mengenai usahatani yang telah 

dilakukan 

3. Bagi  pemerintah,  sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan dalam pengembangan pertanian semi organik dan 

anorganik kedepannya. 

 

 

 


