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BAB II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perbedaan sistem pertanian organik dan anorganik 

Menurut Andoko (2002), terdapat beberapa perbedaan yang harus 

diperhatikan dalam menanam padi organik yaitu, penyiapan lahan, pemberian 

pupuk, dan pengendalian organisme penganggu.  Pada tahap persiapan lahan, 

sebaiknya tanah dan air yang digunakan untuk pertanian organik harus terbebas 

dari pestisida dan kandungan berbahaya kimia lainnya.  Pada tahap ini, petani 

melakukan pengolahan lahan sawah dengan cara membajak menggunakan traktor 

dan kerbau.  Setelah itu, pemberian pupuk kandang pada usahatani padi organik 

dapat dilakukan dengan cara ditebarkan merata ke seluruh permukaan lahan. 

Pada usahatani padi organik, pupuk yang digunakan seluruhnya berupa 

pupuk organik seperti pupuk kandang dan bokashi sebanyak 2 ton/ha. Sedangkan 

pada usahatani padi anorganik, pupuk yang digunakan adalah pupuk kimia seperti 

urea, TSP, dan KCl.  Pada pertanian padi anorganik, dosis pemupukan dengan 

pupuk kimia semakin meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan pada usahatani 

padi organik, dosis pemupukan cenderung semakin menurun. 

Perbedaan lain antara usahatani padi organik dan usahatani padi anorganik 

terletak pada pengendalian organisme penganggu dan pembersihan gulma.  Pada 

usahatani padi organik, pengendalian organisme penganggu dan pembersihan 

gulma tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Pengendalian organisme 

penganggu pada usahatani padi organik dilakukan dengan menggunakan pestisida 

alami, sedangkan pembersihan gulma dilakukan dengan cara mencabut gulma 

secara manual oleh tenaga kerja. 
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Selain itu, perbedaan usahatani padi organik dan padi anorganik juga dapat 

dilihat dari segi biaya yang dikeluarkan.  Secara ekonomis, usahatani padi organik 

lebih menguntungkan dibanding usahatani padi anorganik.  Hal ini terjadi karena 

biaya yang dikeluarkan pada usahatani padi organik lebih kecil dari pada 

usahatani padi anorganik.       

2.2 Padi Organik 

Litbang (2008) menyatakan bahwa padi organik adalah padi yang 

disahkan oleh sebuah badan independen, untuk ditanam dan diolah menurut 

standar organik yang di tetapkan. Adapun ciri-ciri dari padi organik adalah:  

a. Tidak ada pestisida dan pupuk dari bahan kimia sintesis atau buatan yang 

telah digunakan.   

b. Kesuburan tanah dipelihara melalui proses alami tumbuhan penutup atau 

penggunaan pupuk kandang yang dikomposkan dan limbah tumbuhan. 

c. Tanaman dirotasikan disawah untuk menghindari penanaman tanaman yang 

sama dari tahun ketahun di sawah yang sama.    

d. Pergantian bentuk-bentuk bukan kimia, misalnya pengendalian hama dan 

gulma digunakan serangga yang bermanfaat untuk memangsa hama serta 

daun jerami setengah busuk untuk menekan gulma, juga organisme lain untuk 

menekan serangan peyakit. 

Menurut Andoko (2004), yang dimaksud dengan beras organik adalah 

beras yang berasal dari padi yang dibudidayakan secara organik; artinya padi 

tersebut ditumbuh kembangkan dengan mengikuti prinsip-prinsip organik. Beras 

organik memiliki beberapa keunggulan dibandingkan beras anorganik.  Andoko 

(2004) mengungkapkan nasi dan beras organik lebih  empuk dan pulen, memiliki 
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kenampakan lebih putih, serta memiliki daya tahan hingga 24 jam sementara nasi 

dari beras organik hanya 12 jam. Konsumen merasa tidak terancam kesehatanya 

dengan memilih padi organik karena tidak menggunakan pestisida dalam 

budidayanya. 

2.3 Bekatul Organik 

Bekatul merupakan hasil penyosohan kedua (ukuran halus) sering 

digunakan sebagai bahan pangan. Pemanfaatan dedak atau bekatul masih terbatas, 

karena hambatan sifat komoditas ini yang mudah rusak. Sedangkan dedak 

merupakan hasil penyosohan pertama (ukuran relatif kasar dan kadang-kadang 

masih tercampur dengan potongan sekam) umumnya digunakan sebagai pakan 

ternak. Beberapa  hasil penelitian menunjukkan bahwa bekatul  memiliki  kualitas 

atau nutrisi yang baik seperti lemak, protein, serat, vitamin, mineral dan 

komponen bioaktif (antioksidan). Komponen kimia bekatul terdiri dari protein 

11,8 – 13,0%, lemak 10,1 – 12,4%, abu 5,2 – 7.3%, karbohidrat 51,1 – 55,0%, 

serat kasar 2,3 – 3,2% dan lain – lain (Luh, 1980). Selain itu, fraksi minyak 

bekatul mempunyai manfaat yang sangat baik bagi  kesehatan, diantaranya : 

antioksidan  (Rana; dkk. 2004), penurunan kolesterol dalam darah (Kahlon; dkk,. 

1996), hiperlipidaemia (Kuriyan; dkk,. 2005). 

2.4 Sarana dan prasarana produksi 

Sarana produksi yang diperlukan dalam usahatani padi sawah selain lahan, 

dan tenaga kerja umumnya adalah bibit, pupuk, dan obat-obatan agar produksi 

padi baik sehingga keuntungan yang maksimum dapat tercapai perlu dilakukan 

pemberian input yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, cara pemberian, waktu 

pemberian dan dosis juga harus tepat. Semuanya itu juga ditambahkan dengan 
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pemilihan bibit, penyemaian, pengolahan tanah, penyiangan, pemupukan, dan 

pemberantasan hama penyakit. Semua hal tersebut di atas lazimnya disebut 

dengan teknologi. Penggunaan input produksi dengan teknologi yang ada dapat 

dioptimalkan untuk mencapai tujuan produksi yang diinginkan. Tujuan produksi 

tersebut adalah tingkat keuntungan yang maksimum. Proses produksi usahatani 

padi diperlukan beberapa macam masukan yang biasa disebut sarana produksi 

(Daniel, 2002). 

Penanganan pascapanen adalah tindakan yang dilakukan atau disiapkan 

agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen atau dapat diolah 

lebih lanjut melalui kegiatan produksi. Penanganan pascapanen padi meliputi 

semua kegiatan perlakuan dan pengolahan yang meliputi proses pemotongan, 

perontokan, pengangkutan, perawatan dan pengeringan, penyimpanan, 

penggilingan, penyosohan, pengemasan, penyimpanan, dan pengolahan. 

Teknologi penggilingan sangat menentukan kuantitas dan kualitas beras yang 

dihasilkan. Penanganan proses penggilingan padi perlu diperhatikan secara 

kontinu agar permintaan konsumen dapat dipenuhi Sistem penggilingan padi 

merupakan rangkaian mesin-mesin yang berfungsi melakukan proses giling 

gabah, yaitu dari bentuk gabah kering giling sampai menjadi beras siap 

dikonsumsi. Sistem penggilingan padi yang dikenal di Indonesia biasa disebut 

pabrik penggilingan padi. Pada umumnya sistem penggilingan padi terdiri dari 

tiga bagian pokok, yaitu husker, separator, dan  polisher. Bagian lainnya hanya 

merupakan pendukung agar dapat memperoleh hasil akhir yang lebih baik. 
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Untuk menjalankan rangkaian penggilingan padi diperlukan rangkaian 

mesin/alat yang keseluruhannya disebut sistem penggilingan padi. Rangkaian 

mesin-mesin tersebut berfungsi mengupas kulit gabah (sekam), memisahkan 

gabah yang belum terkupas dengan beras yang telah terkupas (beras pecah kulit), 

melepaskan lapisan bekatul daari beras pecah kulit dan terakhir memoles beras 

hingga siap dikonsumsi dan memiliki penampakan yang menarik (Padmo, 2000). 

Proses penggilingan padi menjadi beras, diperoleh dari hasil samping berupa 

sekam (15-20%), yaitu bagian pembungkus atau kulit luar biji, dedak atau bekatul 

(8-12%) yang merupakan kulit ari, yang dihasilkan dari proses penyosohan, dan 

menir (±5%) merupakan bagian beras yang hancur. Penggilingan gabah dengan 

kapasitas besar dan kontinu, umumnya menghasilkan beras dengan mutu bagus 

dan rendeman beras keseluruhan (63-67%) (Widowati, 2001). 

 


