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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian organik merupakan sebuah sistem budidaya yang tidak menggunakan 

bahan-bahan kimia buatan baik dari pupuk kimia maupun pestisida kimia dengan kata 

lain, pertanian organik hanya mengandalkan bahan-bahan alami dalam proses 

produksinya. Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi untuk dijadikan 

pengembangan pertanian organik, komoditas yang bisa dikembangkan di Indonesia 

seperti tanaman holtikultura sayuran dan buah, tanaman pangan serta tanaman 

perkebunan (AOI, 2016). 

Tahun 1960-an Indonesia sedang gencar dalam pertanian yang berbasis revolusi 

hijau. Revolusi hijau yang tentunya memberikan dampak negatif pada lingkungan 

karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan sehingga menurunkan 

produktivitas tanah. Pertanian organik merupakan salah satu  cara untuk mengatasi 

kerusakan lingkungan pasca revolusi hijau tersebut, sebab masyarakat sudah semakin 

sadar akan hidup sehat dan terciptanya lingkungan yang sehat pula. Pertanian organik 

juga memiliki prinsip yaitu didasarkan pada keseharan, ekologi, keadilan dan 

perlindungan (Mayrowani, 2012). 

Pertanian organik di Indonesia masih belum berkembang pesat dimasyarakat 

baik petani ataupun pemerintah yang mencanangkan program tersebut. Memang 

program pertanian organik yang dicanangkan pemerintah belum berjalan seperti 

harapan. Negara Indonesia belum bisa masuk dalam sepuluh negara tebesar penghasil 

pertanain organik, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 1.1 Sepuluh Negara Penghasil Pertanian Organik Tahun 2015 

No. Negara Produksi (ton) 

1 India 585.200 

2 Ethiopia 203.602 

3 Meksiko 200.039 

4 Uganda 190.670 

5 Filiphina 165.958 

6 Tanzania 148.610 

7 Peru 96.857 

8 Turki 69.967 

9 Paraguay 58.258 

10 Italia 52.609 

Sumber: IFOAM, 2017 

 Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indonesia bukan termasuk negara 

yang termasuk dalam sepuluh besar negara penghasil pertanian organik di dunia. Data 

tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu untuk 

mengembangkan pertanian organik. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya luas 

area pertanian organik, menurut Aliansi Organik Indonesia (AO1) luas area lahan 

pertanian organik di Indonesia dari kurun waktu 2009-2015 mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan dan lahan tersebut sudah tersertifikasi nasional atau 

internasional. 

Tabel 1.2 Luas Lahan Organik yang disertifikasi LSO 

Tahun LSO Internasional LSO Nasional Total (Ha) 

2009 70.480,70 12.997,33 83.478,03 

2010 75.605,30 28.302,79 103.908,09 

2011 67.754,71 22.380,59 90.135,30 

2012 58.771,51 3.356,31 62.127,82 

2013 51.049,06 24.964,14 76.013,20 

2014 53.585,26 13.841,31 67.426,57 

2015 64.466,00 15.367,83 79.833,83 

Sumber: SPOI, 2016 
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Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat perkembangan luas area lahan organik 

Indonesia yang sudah tersertifikasi. Artinya, para petani juga sudah mulai 

mengembangankan produk pertanian organik secara signifikan. Salah satu daerah yang 

berpotensi untuk pengembangan pertanian organik adalah kota Batu. Pemerintah kota 

Batu sendiri memiliki program menuju pertanian organik karena dinilai pertanian 

organik merupakan pertanian yang menjanjikan secara ekonomi serta turut 

melestarikan lingkungan. Menurut Sofi (2014) Pertanian organik di kota Batu memang 

belum berkembang secara pesat, bahkan luas area untuk pertanian organik kurang lebih 

hanya sekitar 30 Ha saja. Perkembangan pertanian organik di kota Batu masih lambat, 

bahkan yang tersertifikasi organik belum banyak. Beberapa desa seperti Desa 

Sumberbrantas, Desa Sumberejo dan Kelurahan Temas merupakan yang sudah 

mempunyai sertifikat pertanian organik. Desa tersebut secara aktif dan konsisten 

menanam komoditas organik dan memperbaharui sertifkat organik. Komoditas 

holtikultura yang ditanam juga beragam  antara lain kubis, wortel, sawi, kentang dan 

masih banyak lagi, namun menurut petani dari beberapa komoditas tersebut yang 

permintaannya banyak adalah komoditas wortel. 

Tabel 1.3 Produksi Wortel Jawa Timur (Ton) 

No. Tahun Jumlah Produksi (Ton) 

1 2012 90.583 

2 2013 66.193 

3 2014 48.844 

4 2015 48.589 

5 2016 59.515 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017 

 Tabel 1.3 menunjukkan bahwa produksi wortel dari tahun 2012 sampai 2016 

mengalami fluktuatif. Namun, pada tahun 2016 produksi mengalami peningkatan. Ini 
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berarti menunjukkan bahwa terdapat peningkatan permintaan wortel dari para 

konsumen. Seperti halnya dengan wortel organik, para petani organik dari desa 

kelurahan temas juga menanam wortel setiap musim sebab permintaan yang terus ada. 

Meskipun wortel adalah komoditas yang paling banyak dicari oleh para konsumen 

pertanian organik namun, para petani menuturkan masih terdapat beberapa kendala 

dalam memasarkan produknya tersebut. Para petani organik memiliki kesulitan dalam 

memasarkan produk organiknya. Menurut Putri (2017) para petani masih merasa 

kesulitan dalam memasarkan produknya karena selama ini belum ada wadah secara 

khusus dari pemerintah untuk menampung dan memasarkan komoditas pertanian 

organik. Petani organik masih secara mandiri memasarkan produk mereka pada 

konsumen dan petani juga kesulitan untuk menjual produk wortel organiknya kepada 

pengepul sebab harganya yang dinilai terlalu mahal. Kendala lain yang dihadapi oleh 

petani organik adalah sulit untuk mencari konsumen dalam jumlah yang banyak karena 

harga dari produk pertanian organik yang lebih mahal dari produk pertanian non 

organik. Penentuan harga yang tidak menentu yaitu harga ditentukan dari kualitas hasil 

panen komoditas wortel organik. Hal tersebut juga yang menyebabkan para petani 

konvensional enggan dan sulit untuk berpindah pada pertanian organik. Selama ini 

belum jelas bagaimana struktur pasar, hambatan keluar masuk pasar dari komoditas 

wortel organik serta belum adanya kejelasan bagaimana posisi tawar untuk komoditas 

wortel organik. 

Melihat permasalahan diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti 

pemasaran dari pertanian organik yang berfokus pada komoditas wortel dengan judul 
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analisis pemasaran komoditas wortel organik dengan pendekatan struktur, kinerja dan 

perilaku pasar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur pasar pada komoditas wortel organik di Kota Batu? 

2. Bagaimana perilaku pasar pada komoditas wortel  organik di Kota Batu? 

3. Bagaimana kinerja pasar pada komoditas wortel organik di Kota Batu? 

1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis struktur pasar pada komoditas wortel organik di Kota Batu 

2. Menganalisis perilaku pasar pada komoditas wortel organik di Kota Batu 

3. Menganalisis kinerja pasar pada komoditas wortel organik di Kota Batu 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

        Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki kegunaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberi informasi dan rekomendasi yang 

tepat terkait dalam menentukan strategi pemasaran dan pengembangan 

pertanian organik terutama komoditas wortel sehingga dapat bersaing secara 

global.  
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2. Bagi petani dan lembaga pemasaran, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

mengenai hal yang berkaitan dengan pemasaran pertanian organik terutama 

komoditas wortel, sehingga diharapakan akan membentuk kerjasama yang 

saling menguntungkan antar lembaga pemasaran yang terlibat. 

3. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi 

mengenai pemasaran komoditas wortel organik terutama dengan pendekatan 

SCP. 

4. Bagi peneliti yang lain diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam 

pengembangan ilmu pemasaran hasil pertanian dan sebagai penyempurnaan 

bagi penelitian yang sama dimasa yang akan datang terutama yang berkaitan 

dengan pemasaran komoditas wortel organik dengan pendekatan struktur pasar, 

kinerja pasar dan perilaku pasar. 

1.4 Batasan Masalah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian didefinisikan sebagai 

berikut: 

1. Pertanian organik adalah sistem budidaya yang tidak menggunakan bahan 

kimia dalam proses produksinya. 

2. Wortel organik merupakan salah satu komoditas yang digemari oleh 

konsumen dan banyak diproduksi petani. 

3. Saluran pemasaran wortel organik adalah rantai pemasaran wortel organik 

dimana wortel organik dapat tersalurkan dari produsen ke konsumen akhir.  
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4. Lembaga Pemasaran komoditas wortel organik adalah badan usaha dan atau 

individu yang ikut berkontribusi dalam memasarkan produk wortel organik 

dari produsen hingga ke konsumen akhir. 

5. Tengkulak adalah salah satu lembaga pemasaran atau individu yang bertugas 

sebagai pembeli, pendistribusi dan juga sebagai pedagang komoditas 

pertanian dan hasil bumi lainnya dengan mendantangi ke daerah yang terdapat 

komoditas tertentu untuk mengumpulkan dan membelinya. 

6. Pedagang Pengumpul adalah individu atau kelompok yang melakukan 

pembelian langsung kepada petani dan menyalurkan serta menjual produk 

pertanian kepada pedagang besar, atau pedangan pengecer. 

7. Pedangan Besar adalah individu atau pedagang yang menerima atau membeli 

produk dari pedagang pengumpul yang selanjutnya akan dijual kembali 

kepada pedangan pengecer atau langsung kepada konsumen akhir. 

8. Pedagang pengecer adalah salah satu lembaga pemasaran yang menerima 

produk dari pedagang besar yang selanjutnya akan dijual kembali kepada 

konsumen akhir. 

9. Konsumen akhir adalah lembaga pemasaran terakhir yang membeli komoditas 

wortel organik kepada pedagang di pasar. 

10. Struktur pasar merupakan bentuk dari suatu pasar sesuai dengan golongannya 

dan struktur pasar dapat membentuk/mempengaruhi perilaku dan kinerja 

pasar. 



8 

11. Perilaku pasar merupakan tanggapan dari para pelaku lembaga pemasaran

dalam menyesuaikan diri dengan situasi penjualan dan pembelian yang

terjadi.

12. Kinerja pasar merupakan hasil keputusan akhir yang dapat digunakan dalam

proses tawar menawar dan persaingan pasar.

13. Farmer share adalah persentase harga yang diterima petani dari harga yang

diterima konsumen akhir, sedangkan Share keuntungan pada margin

pemasaran merupakan persentase besarnya keuntungan dibagi harga ditingkat

konsumen.

14. Margin pemasaran merupakan harga ditingkat pengecer atau konsumen akhir

yang dikurangkan dengan harga ditingkat petani atau produsen.

15. Rasio margin keuntungan adalah perbandingan antara tingkat keuntungan

yang diperoleh lembaga pemasaran dengan biaya yang dikeluarkan pada

kegiatan pemasaran.

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Beberapa pengukuran variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Harga jual ditingkat petani (Rp/Kg) merupakan harga rata-rata wortel organik

yang diterima petani

2. Harga beli ditingkat pedagang (Rp/Kg) merupakan harga rata-rata wortel

organik per kilogram yang dibeli dari atau dari pedagang sebelumnya.
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3. Harga jual ditingkat pedagang (Rp/Kg) merupakan harga rata-rata wortel 

organik per kilogram yang dijual oleh pedagang kepada pedagang yang lain 

atau kepada konsumen akhir. 

4. Volume jual (Kg) adalah jumlah wortel organik yang dijual pada waktu 

transaksi jual beli, diukur dalam satuan kilogram.  

5. Volume beli (Kg) adalah jumlah wortel organik yang dibeli oleh lembaga 

perantara pemasaran dan konsumen akhir, diukur dalam satuan kilogram. 

6. Keuntungan (Rp) adalah penerimaan setelah dikurangi biaya produksi (biaya 

yang dibayarkan) dan biaya yang diperhitungkan. 

7. Biaya pemasaran (Rp) adalah biaya yang dibebankan (segala pengeluaran) 

didalam penjualan suatu barang atau jasa dari keluarnya barang sampai ke  

8. Biaya produksi petani (Rp) adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh 

petani ketika proses produksi untu menghasilkan suatu produk atau barang.  

9. Margin pemasaran (Rp/kg atau persentase) adalah selisih harga jual suatu 

lembaga pemasaran dengan harga beli dari lembaga pemasaran sebelumnya. 

10. Share biaya (%) adalah biaya pemasaran per lembaga pemasaran dibagi 

dengan harga yang dibayarkan konsumen dikurangi harga di tingkat petani 

dikali dengan 100%. 

 


