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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang mana sebagian besar 

penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian 

merupakan sektor yang sangat penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk 

Indonesia. Peranan sektor pertanian memiliki kontribusi bagi pembentukan 

Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10,33% pada tahun 2013-2014 menurut 

lapangan usaha (BPS, diolah Pusdatin Batu 2015). 

Pertumbuhan Ekonomi yang terus saja meningkat merupakan suatu 

pencapaian suatu pembangunan yang memberikan dampak buruk terhadap 

ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Sektor pertanian yang 

bertumpu pada potensi sumber daya alam banyak mengalami penurunan sehingga 

ketersediaan dan kualitas sumber daya alam makin menurun.  

Akibatnya, setelah bertahun-tahun pembangunan berlangsung, kondisi 

pertanian nasional di hadapkan dengan berbagai macam masalah antara lain:  

menurunnya kesuburan dan produktivitas lahan, berkurangnya daya dukung 

lingkungan, meningkatnya konversi lahan pertanian produktif, meluasnya lahan 

kritis, meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, menurunnya nilai 

tukar, penghasilan dan kesejahteraan petani,  meningkatnya jumlah penduduk 

miskin dan pengangguran di pedesaan, dan  terjadinya kesenjangan sosial di 

masyarakat (Saptana dan Ashari, 2007).  
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Perubahan lingkungan strategis berupa globalisasi ekonomi, otonomi 

daerah, perubahan besar pada preferensi konsumen, dan kepedulian terhadap 

penting kelestarian lingkungan, menuntut adanya perubahan kebijakan yang harus 

diterapkan secara perlahan. Salah satu cara mudah untuk menjawab berbagai 

permasalahan tersebut di atas adalah dengan mengembangkan pertanian organik.  

Pertanian organik adalah pertanian yang mengutamakan bahan-bahan alami dan 

menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis (pupuk 

kimia/pabrik, pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh  dan aditif), dengan tujuan 

untuk menyediakan produk-produk pertanian (terutama bahan pangan) yang aman 

bagi kesehatan produsen dan lingkungan serta menjaga keseimbangan lingkungan 

(F.G. Winarno, 2004). 

Bagi Negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia, pertanian 

Organik masih merupakan hal yang baru dan mulai popular sekitar 4-5 tahun lalu. 

Damardjati (2005) mengatakan bahwa permintaan pangan organik meningkat di 

seluruh dunia dan apabila Indonesia bisa memenuhi kebutuhan tersebut maka bisa 

meningkatkan Ekspor produk organik, dan akan meningkatkan daya saing usaha 

pertanian di Indonesia dan juga dapat meningkatkan devisa Negara serta 

pendapatan petani. 

Saat ini pertanian organik sedang menjadi tren di dunia, bukan hanya pelaku 

pertanian organik yang mengalami peningkatan, tetapi jumlah permintaan produk 

pertanian organik juga semakin meningkat bahkan sangat sulit untuk dipenuhi 

oleh produsen. Kesadaran konsumen akan makanan yang sehat dan terbebas dari 

residu pestisida atau zat anorganik lainnya menyebabkan produk pertanian 
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organik semakin banyak dicari oleh konsumen. Perkembangan pertanian organik 

di Indonesia, mulai diperkenalkan oleh beberapa petani yang sudah mapan dan 

memahami keunggulan sistem pertanian organik tersebut.   

Potensi luas lahan yang tersedia untuk pertanian organik di Indonesia sangat 

besar. Dari 75,5 juta ha lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian, baru 

sekitar 25,7 juta ha yang telah diolah untuk sawah dan perkebunan (BPS, 2000). 

Pertanian organik menuntut agar lahan yang digunakan tidak atau belum tercemar 

oleh bahan kimia dan mempunyai aksesibilitas yang baik. Kualitas dan luasan 

menjadi pertimbangan dalam pemilihan lahan.  

Pertanian organik bertujuan untuk mengelola pertanian dan ekosistem 

bersama-sama. Pada kondisi agroekosistem tertentu, walaupun pertanian organik 

sama sekali menghindarkan penggunaan bahan kimia anorganik, dan pasokan hara 

yang sepenuhnya tergantung pada bahan anorganik atau bioteknologi 

kemungkinan tidak mampu mempertahankan kesuburan dan produksi 

berkelanjutan. Akan tetapi, penggunaan pupuk kimia secara berangsur dapat 

dikurangi atau dibatasi selama periode peralihan (transisi). Penerapan pertanian 

organik hanya akan berhasil baik di wilayah atau tempat yang secara alami cukup 

bahan organik dan ketersedian pupuk kimia terbatas atau bahkan tidak ada sama 

sekali. 

Meskipun kota batu lebih terkenal dangan sebutan kota wisata, namun sektor 

pertanian masih mempunyai peranan penting dalam perekonomian kota batu. 

Salah satunya, dalam mewujudkan keberlanjutan rencana pengembangan 
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pertanian organik, pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu menerapkan 

strategi membentuk kawasan pertanian organik yang dirintis pada tahun 2011.  

Kegiatan dilaksanakan dengan sumber dana APBD II melalui Program 

Peningkatan Ketahanan Pangan: Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman 

Pangan/Hortikultura Organik. Dalam kegiatan tersebut prioritas kawasan organik 

yang dibentuk adalah untuk sayuran  dan padi (statistik kota batu,2015). 

Saat ini masyarakat kota batu yang sudah beralih ke pertanian organik 

diperkirakan sekitar 10 – 20%, masih sangat rendah sekali dikarenakan banyaknya 

kendala yang dihadapi oleh masyarakat sendiri, dan juga membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk mendapatkan lahan yang steril untuk digunakan sebagai 

lahan organik dan memerlukan perawatan yang cukup rumit. (Fasilitator Organik 

di Kota Batu). 

Tabel 1.1 data petani yang telah menerapkan pertanian organik di kota batu 

No Tahun  Jumlah Petani  

1. 2012 131 orang 

2. 2013 205 orang 

3. 2014 312 orang 

4. 2015 337 orang 

5. 2016 458 orang 

        Data Menurut Dinas Pertanian kota batu 2017 

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi sarana produksi 

yang meliputi bibit, pupuk dan pestisida organik, serta pendampingan petani. 

Konsep kawasan dipilih sebagai strategi pengembangan pertanian organik di Kota 

Batu karena pola pertanian berbasis kawasan berpotensi pada kecukupan 
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pemenuhan permintaan pasar, memudahkan pengawasan dan pengendalian 

organisme pengganggu tanaman (OPT), serta memberikan peluang bagi 

komoditas potensial di kawasan tersebut untuk ditangani secara proporsional.  

Hal ini sesuai dengan penjelasan Kementerian Pertanian (2011) yang 

mendefinisikan kawasan pertanian organik sebagai suatu ruang geografis yang 

dideliniasi oleh batas imaginer ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur 

ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan 

usaha berbasis pertanian organik mulai dari penyediaan sarana produksi budidaya, 

penanganan pasca panen, dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variable Luas Lahan, Harga Jual, 

Biaya Produksi dan Pendapatan, sehingga di ambil judul penelitian Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Organik dan 

Anorganik di Kota Batu. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan sebuah masalah 

tentang, bagaimana pengaruh luasa lahan petani, harga jual produk sayuran petani 

dan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani terhadap pendapatan petani 

sayuran organik dan petani sayuran anorganik. 

C. Batasan Masalah 

Untuk bisa mendapatkan penelitian yang fokus dan lebih mendalam, maka 

peneliti sangat perlu adanya pembatasan variabel yaitu  Luas Lahan, Harga Jual, 

Biaya Produksi dan Pendapatan petani organik sayuran di kota Batu dalam 

penelitian yang diangkat.  
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D. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui perbandingan pendapatan petani organik dan petani 

anorganik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Luas Lahan, Harga dan Biaya produksi 

terhadap pendapatan antara petani organik dan petani anorganik . 

b. Manfaat  

a. Bagi Instansi Terkait  

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan penambahan 

wawasan dan informasi bagi pihak – pihak terkait dalam  menentukan 

kebijakan yang tepat bagi permasalahan pertanian organik di kota batu saat 

ini. 

b. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan  

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

maupun studi banding bagi mahasiswa maupun pihak yang melakukan 

penelitian yang sejenis. 

 


