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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertanian Organik

Prinsip-prinsip pertanian organik menjadi dasar dalam penumbuhan dan

pengembangan pertanian organik. Menurut IFOAM (2008) prinsip-prinsip

pertanian organik adalah : (1) Prinsip kesehatan : pertanian organik harus

melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan

bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan; (2) Prinsip ekologi : Pertanian

organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja,

meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip

ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan, yang

bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Siklussiklus ini

bersifat universal tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik-lokal; (3) Prinsip

keadilan : Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin

keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama; dan (4)

Prinsip perlindungan : Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan

bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi

sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup.

Menurut Badan Standardisasi Nasional (2002), "Organik" adalah istilah

pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan

standar produksi organik dan disertifikasi oleh otoritas atau lembaga sertifikasi

resmi. Pertanian organik didasarkan pada penggunaan masukan eksternal yang
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minimum, serta menghindari penggunaan pupuk dan pestisida sintetis.

Praktek pertanian organik tidak dapat menjamin bahwa produknya bebas

sepenuhnya dari residu karena adanya polusi lingkungan secara umum. Namun

beberapa cara digunakan untuk mengurangi polusi dari udara, tanah dan air.

Pekerja, pengolah dan pedagang pangan organik harus patuh pada standar untuk

menjaga integritas produk pertanian organik. Tujuan utama dari pertanian organik

adalah untuk mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas komunitas

interdependen dari kehidupan di tanah, tumbuhan, hewan dan manusia.

2.1.2 Pertanian Anorganik/ Konvensional

Sistem pertanian konvensional adalah sistem pertanian yang masih

bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada. Sistem pertanian

tradisional salah satu contohnya adalah sistem ladang berpindah. Sistem ladang

berpindah telah tidak sejalan lagi dengan kebutuhan lahan yang semakin

meningkat akibat bertambahnya penduduk. Sistem pertanian Revolusi Hijau juga

dikenal dengan sistem pertanian yang konvensional.

Program Revolusi hijau diusahakan melalui pemuliaan tanaman untuk

mendapatkan varietas baru yang melampaui daerah adaptasi dari varietas yang

ada. Varietas tanaman yang dihasilkan adalah yang responsive terhadap pengairan

dan pemupukan, adaptasi geografis yang luas, dan resisten terhadap hama dan

penyakit. Gagasan tersebut telah merubah wajah pertanian dunia, tak terkecuali

wajah pertanian Indonesia. Perubahan yang nyata adalah bergesernya praktik

budidaya tanaman dari praktik budidaya secara tradisional menjadi praktik

budidaya yang modern dan semi-modern yang dicirikan dengan maraknya
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pemakaian input dan intensifnya eksploitasi lahan. Hal tersebut merupakan

konsekwensi dari penanaman varietas unggul yang responsif terhadap pemupukan

dan resisten terhadap penggunaan pestisida dan herbisida. Berubahnya wajah

pertanian ini ternyata diikuti oleh berubahnya wajah lahan pertanian kita yang

makin hari makin menjadi kritis sebagai dampak negatif dari penggunaan pupuk

anorganik, pestisida, dan herbisida serta tindakan agronomi yang intensif dalam

jangka panjang (Anonymous, 2010).

Pertanian anorganik atau pertanian konvensional merupakan pertanian

yang menggantungkan input produksi dari bahan-bahan kimia. Sutanto (2002)

menjelaskan pertanian modern atau pertanian anorganik merupakan pertanian

yang menggunakan varietas unggul untuk berproduksi tinggi, pestisida kimia,

pupuk kimia, dan penggunaan mesin-mesin pertanian untuk mengolah tanah dan

memanen hasil. Paket pertanian anorganik tersebut yang memberikan hasil panen

tinggi namun berdampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, residu yang

dihasilkan oleh bahan-bahan kimia yang digunakan oleh pertanian anorganik telah

mencemari air tanah sebagai sumber air minum yang tidak baik bagi kesehatan

manusia. Hasil produk pertanian organik juga berbahaya bagi kesehatan manusia

yang merupakan akibat penggunaan pestisida kimia.

Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem pertanian

konvensional, yaitu sebagai berikut (Winangun, 2005) :

a. Pencemaran air tanah dan air permukaan oleh bahan kimia pertanian dan

sedimen;
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b. Ancaman bahaya bagi kesehatan manusia dan hewan, baik karena pestisida

maupun bahan aditif pakan;

c. Pengaruh negatif aditif senyawa kimia pertanian tersebut pada mutu dan

kesehatan makanan;

d. Penurunan keanekaragaman hayati termasuk sumber genetik flora dan fauna

yang merupakan modal utama pertanian berkelanjutan (sustainable

agriculture);

e. Peningkatan daya ketahanan organisme penganggu terhadap pestisida;

f. Penurunan daya produktivitas lahan karena erosi, pemadatan lahan, dan

berkurangnya bahan organik;

g. Munculnya resiko kesehatan dan keamanan manusia pelaku pertanian.

2.1.3 Padi

Padi merupakan tanaman yang termasuk genus Oryza L. yang meliputi

kurang lebih 25 spesies, tersebar di daerah tropis dan daerah subtropic, seperti

Asia, Afrika, Amerika dan Australia. Padi yang ada sekarang merupakan

persilangan antara Oryza officianalis dan Oryza sativa F. Spontane (Hasanah,

2007).

2.1.4 Usahatani

Ilmu usahatani bukanlah ilmu pengetahuan yang tidak dilandasi oleh

keadaan sebenarnya pada usahatani dan petani. Kewajiban pokok studi usahatani

adalah memperoleh informasi yang sesungguhnya agar hasil studi bernilai tinggi.

Data yang digunakan harus mempunyai tingkat penelitian setinggi mungkin,

relevan dengan persoalan dan ekonomis. Menurut Mosher (1968), Usaha tani
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adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang

diperlukan untuk produksi pertanian seperti tubuh tanah dan air, perbaikan-

perbaikan yang dilakukan di atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan

yang didirikan di atas tanah tersebut dan sebagainya Sedangkan Isaskar (2014)

menyatakan bahwa usaha tani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang

terdapat di tempatitu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tubuh

tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas tanah itu, sinar

matahari, bangunan yang didirikan di atas tanah dsb.

2.1.5 Biaya Usahatani

Menurut Soekartawi (1986), data ini merupakan data pokok dalam survei

usahatani. Informasi ini bisanya dikumpulkan terpisah antara yang berasal dari

rumahtangga, tetapi kadang pula disatukan. Data yang dikumpulkan adalah data

yang nyata atau mencakup juga hal-hal yang sukar dinilai dengan uang,misalnya

penggunaan tenaga kerja keluarga dan produksi.

Menurut Sari (2011),  biaya  produksi  merupakan  semua  pengeluaran

yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  memperoleh  faktor-faktor  produksi

dan bahan-bahan  mentah  yang  akan  digunakan  untuk  menciptakan  barang-

barang yang diproduksinya. Menurut Taufiq (2014), pada prinsipnya terdapat tiga

langkah yang diperlukan untuk mrnyusun anggaran pembangunan usahatani.

Ketiga langkah dimkasud yakni mengumpulkan rincian fisik dan keuangan,

merencanakan pembangunan fisik secara rinci, dan menyusun anggaran.

Langkah penyusunan anggaran dilakukan dengan menghitung nilai rupiah

berdasarkan segi fisik dalam memperkirakan kebutuhan modal, pendapatan tunai
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dan biaya. Biaya pembangunan usahatani diperkirakan dari besarnya biaya-biaya

operasi, modal kerja, bunga bank (untuk modal pinjaman) dan keuangna lainnya

yang terkait.

Berdasarkan bentuknya biaya dibedakan menjadi biaya tunai dan tidak

tunai. Biaya tunai adalah pengeluaran dalam bentuk uang tunai untuk berbagai

pembayaran sedangkan tidak tunai adalah biaya yang diperhitungkan dari

penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja dalam keluarga, bibit dan pupuk

sendiri, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi

Biaya tetap (fixed cost) dan Biaya tidak tetap (variable cost) (Tain, 2005).

Menurut Tain (2005), biaya tetap (fixed cost) yaitu pengeluaran yang

besarnya tidak tergantung atau tidak ada kaitannya dengan besarnya produksi.

Biaya ini bisa berbentuk tunai maupun non tunai. Biaya tunai yaitu sewa

tani/pajak bumi dan bunga uang sedangkan non tunai yaitu biaya yang

diperhitungkan seperti penyusutan alat-alat. Biaya tidak tetap (variable cost) yaitu

pengeluaran yang besarnya tergantung atau ada kaitannya dengan besarnya

produksi, misalnya biaya sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan), tenaga

kerja, biaya ini juga bisa berupa tunai atau tidak tunai. Total biaya (Total cost)

adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap.

2.1.6 Pendapatan Usahatani

Pendapatan petani padi dalam penelitian ini dibedakan atas pendapatan

biaya tunai, pendapatan biaya total dan pendapatan tunai. Pendapatan atas biaya

tunai diperoleh dari pengurangan penerimaan total usaha tani dengan biaya tunai

yang benar-benar dikeluarkan dalam bentuk uang tunai atau pendapatan atas biaya
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yang benar-benar dikeluarkan oleh petani (explicit cost). Pendapatan atas biaya

total adalah pendapatan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya input

milik keluarga sebagai biaya (imputed cost). Pendapatan biaya total didapat dari

penerimaan total petani setelah dikurangi oleh biaya tunai ditambah biaya yang

diperhitungkan. Sedangkan pendapatan tunai adalah pendapatan dari hasil

penerimaan tunai dalam bentuk uang tunai setelah dikurangi oleh biaya tunai.

Penerimaan tunai didapat dari penerimaan total yang dikurangi dengan

penerimaan diperhitungkan yang merupakan penerimaan atas nilai produksi dari

jumlah fisik produk yang dikonsumsi sendiri (Hantari, 2007).

Menurut Tain (2005), pendapatan dalam usahatani dibedakan menjadi

pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor usahatani (gross farm

income) adalah total penerimaan (total revenue) dari pemakaian sumber daya

dalam usaha tani. Atau dengan kata lain pendapatan kotor adalah nilai dari semua

produksi. Produksi tanaman merupakan penjumlahan dari nilai produksi yang

dijual, dikonsumsi sendiri, yang digunakan untuk benih, dan pembayaran upah

(bawon). Sedangkan pendapatan bersih (net farm income) merupakan selisih

antara pendapatan kotor usahatai dengan total biaya. Pendapatan bersih berarti

juga sebagai keuntungan (profit) dari usahatani.

2.1.7 Perhitungan Usahatani

Menurut Dwi (2013), data yang dikumpulkan kemudian diolah dan

dianalisis. Analisis meliputi biaya, penerimaan, pendapatan dan keuntungan petani

dalam usahatani tanaman padi. Untuk mengetahui tujuan pertama yaitu besarnya

biaya produksi, penerimaan, pendapatan dan keuntungan digunakan perhitungan:
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a. Biaya Usahatani 1. Biaya Implisit (IC) Biaya implisit merupakan biaya yang

tidak dikeluarkan secara langsung atau yang tidak benar-benar dikeluarkan dalam

kegiatan usahatani. Biaya ini tidak benar-benar dikeluarkan, namun perlu

dimasukkan ke dalam perhitungan, seperti tenaga kerja dalam keluarga (TKDK),

benih, biaya lahan sendiri dan bunga modal 2. Biaya Eksplisit (EC) Biaya

eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, misalnya berupa uang atau barang

yang dikeluarkan secara langsung dalam kegiatan usahatani seperti tenaga kerja

luar keluarga (TKLK), obat-obatan dan penyusutan alat.

Pendapatan kotor pertanian organik lebih besar dari pada pertanian

anorganik akibat tingginya harga jual GKP dari usahatani padi organik.

Pendapatan kootr ini pengaruh dari harga jual GKP yang diperoleh petani. Pada

petani organik, GKP yang mereka peroleh adalah hasil kesepakatan petani dengan

pengusaha yang menampung hasil produksi mereka. Harga yang disepakati

merupakan harga yang ditetapkan oleh seorang petani organik atas beberapa

pertimbangan dari sisi petani, sedangkan yang terjadi pada harga GKP jual petani

anorganik adalah harga yang ditetapkan oleh pembeli hasil produksi dari petani.

Hasil produksi pertanian anorganik disalurkan ke pengepul, dimana kebanyakan

pengepul akan memberi harga yang agak rendah dari yang sewajarnya. Hal ini

dapat terhadi karena pengepul juga memperhitungkan biaya-biaya lain yang harus

mereka tanggung, seperti biaya transportasi. Dari harga jual GKP yang saat ini

hanya ditetapkan pengepul, pendapatan kotor petani anorganik menjadi rendah

(Kristanto, 2012).
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Menurut Tain (2005), perhitungan usahatani berdasarkan sifatnya

dibedakan dalam dua cara yaitu perhitungan riil dan perusahaan. Perhitungan riil

didasarkan biaya-biaya riil atau biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani.

Sedangkan perhitungan perusahaan diperhitungkan dari semua faktor produksi

yang digunakan baik yang secara nyata (tunai) maupun yang diperhitungkan.

Dalam perhitungan perusahaan biaya tetap terdiri dari sewa tanah, bunga

bank dan penyusutan alat. Tanah yang dimiliki sendiri akan dinilai sebesar harga

sewa bila tanah tersebut disewakan. Saprodi adalah semua faktor produksi yang

digunakan baik dari pembelian maupun miliki sendiri dan pemberian dinilai

sebagai biaya. Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang berasal dari dalam maupun

luar keluarga yang diperhitungkan upahnya, serta biaya variabel lain yang bila ada

harus diperhitungkan (Tain, 2005)

2.1.8 Efisiensi Usahatani

Sebelum melakukan pengembangan usaha hendaknya dilakukan suatu

kajian yang cukup mendalam untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan itu

layak atau tidak layak. Apek yang perlu dikaji adalah aspek financial (keuangan )

Universitas Sumatera Utara dan pasar (bagaimana permintaan dan harga atas

produksi yang dihasilkan). Jika aspek ini jelas maka prospek ke depan untuk

usaha tersebut jelas, begitu juga sebaliknya apabila aspek ini tidak jelas maka

prospek ke depan juga tidak jelas ( Umar, 2005).

Efisiensi menurut Maulidah (2012), merupakan gambaran perbandingan

terbaik antara suatu usaha dan hasil yang dicapai. Efisien tidaknya suatu usaha

ditentukan oleh besar kecilnya hasil yang diperoleh dari usaha tersebut serta besar
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kecilnya biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil tersebut. Tingkat

efisiensi suatu usaha biasa ditentukan dengan menghitung per cost ratio yaitu

imbangan antara hasil usaha dengan total biaya produksinya.Untuk mengukur

efisiensi suatu usahatani digunakan analisis R/C Ratio.

R/C adalah singkatan dari Return Cost Ratio, atau dikenal sebagai

perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya. Secara matematik hal ini

dituliskan : a = R/C Keterangan: a = pembanding (nisbah) antara penerimaan dan

biaya R = penerimaan C = Biaya Kriteria uji: jika R/C > 1, layak untuk

diusahakan Jika R/C < 1, tidak layak untuk diusahakan (Soekartawi, 1995)

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Wulandari (2011) dengan judul “Analisis

Perbandingan Pendapatan Usahatani Padi Organik Dengan Padi Anorganik

(Studi Kasus : Kelurahan Sindang Barang Dan Situ Gede, Kecamatan Bogor

Barat), variabel yang diteliti adalah  perbedaan pendapatan usahatani padi

organiuk dengan ab=norganik. Hasil analisa uji t menggunakan Independent

sample t-test diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,023. Artinya ketika Pvalue

(0,023)< 0,05, maka H0 ditolak secara statistik dan terdapat perbedaan

pendapatan usahatani padi organik dibandingkan pendapatan usahatani padi

anorganik.

Selanjutnya berdasarkan penelitian Rachmiyanti (2009) dengan judul

“Analisa Perbandingan Usahatani Padi Organik Metode System of Rice

Intensification (SRI) dengan Padi Konvensional
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(Studi Kasus : Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa

Barat)”. Variabel yang diteliti adalah perbedaan pendapatan petani berdasarakan

metode penanaman. Analisa menggunakan Uji Beda t test (paired sample t test.)

Hasil uji statistik nilai t hitung < t tabel (0,99 < 1,63) membuktikan bahwa tidak

terdapat perbedaaan secara nyata terhadap pendapatan petani berdasarkan

perubahan metode yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian Yulistiani (2015) dengan judul “Analisis

Perbandingan Usahatani Padi Semi Organik Dan Anorganik (Studi Kasus:

Kelompok Tani Sri Mulyo II Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)”.

Variabel yang diteliti adalah efisiensi usaha tani dan perbedaan  pendapatan. Hasil

analisa R/C Ratio dari semi organik < anorganik yaitu sebesar 1,11 < 1,23.

Sedangkan analisa perbedaan pendapatan menggunakan uji t Independent sample

t-test nilai t hitung kurang dari t tabel (1,084 < 2,01) sehingga secara statistik tidak

terdapat perbedaan rata-rata dari pendapatan semi organik dan anorganik.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, mengenai usahatani padi

organik dan anorganik di Desa Lombok Kulon. Langkah selanjutnya melakukan

perhitungan hingga diketahui besarnya biaya produksi, penerimaan, pendapatan

dan efisiensi padi organik dan anorganik serta membandingkannya secara statistik

menggunakan uji t (independent sample t test) sebagai berikut:

Gambar1.Alur Kerangka Pemikiran Penelitian

Usahatani Padi
Organik dan
Anorganik

Usahatani Padi di Desa
Lombok Kulon

Uji statistik Perbedaan
Produktivitas, Biaya Produksi,
Penerimaan, Pendapatan, dan

Efisiensi Usahatani Padi
Organik dan Anorganik
menggunakan Uji Beda

(Independent sample t test)

Produktivitas, Biaya Produksi,
Penerimaan, Pendapatan, dan

Efisiensi Usahatani Padi Organik
dan Anorganik

Menguji Perbedaan Antara
Usahatani Padi Organik dan

Anorganik

- Analisis Struktur Biaya dan
Pendapatan

- Analisis R/C Ratio

Analisa Usaha Uji Statistik
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2.4      Hipotesis

Hipotesis merupakan pendugaan sementara yang harus diuji

kebenarannya. Hipotesis  penelitian ini yaitu :

1. Diduga rata-rata produktivitas usahatani padi organik lebih besar dari

anorganik

2. Diduga rata-rata biaya produksi usahatani padi organik lebih kecil dari

anorganik

3. Diduga rata-rata penerimaan usahatani padi organik lebih besar dari

anorganik

4. Diduga rata-rata pendapatan usahatani padi organik lebih besar dari anorganik

5. Diduga usahatani padi organik lebih efisien dari usahatani padi anorganik




