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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara berkedaulatan yang membentang luas 

wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki ribuan pulau dan 

merupakan negara agraris. Indonesia negara yang sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani. Pada umumnya, pertanian itu diidentikkan 

dengan daerah pedesaan. Karena pertanian di Indonesia sebagian besar hanya 

ditemukan pada daerah pedesaan. Eratnya kaitan antara eksistensi desa dan 

pertanian ini menyebabkan orang cenderung mengidentifikasikan desa dengan 

pertanian dan menyatakan bahwa masyarakat desa adalah petani dan petani adalah 

masyarakat desa. Bukan hanya itu, mayoritas masyarakat desa juga mendapatkan 

penghasilan dari bertani. Maka diperlukan pembangunan pertanian karena hasil 

ini dapat meningkatkan mutu makanan penduduk dan kesejahteraan petani. 

Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang mengoptimalkan 

keesehatan tanaman, ekosistem, dan aktifitas tanah melalui pengelolaan tanah dan 

tanaman dengan cara memanfaatkan bahan-bahan organik atau alami dan 

menghindari penggunaan pupuk kimia maupun pestisida kimia. Menurut 

Heriawan (2009), pertanian organik yaitu sebuah bentuk solusi baru untuk 

menghadapi kebutuhan yang dihadapi para petani berhubungan dengan banyaknya 

investasi bahan-bahan sintesis dalam dunia pertanian pada akhir-akhir ini. Dapat 

dilihat dan dicermati dari pupuk, insektisida, hormon tumbuh, semuanya telah 

dibuat dari bahan-bahan yang disintesis dari senyawa-senyawa murni. 
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 Pertanian konvensional mulai dikenal di Indonesia ketika Belanda 

menguasai nusantara. Sistem pertanian konvensional memiliki tujuan untuk 

meningkatkan hasil produksi tanaman dengan penambahan pupuk kimia dan 

pestisida sehingga didapatkan produksi yang maximal. Selain itu teknologi yang 

digunakan pada sistem ini telah maju dan berkembang seiring dengan 

perkembangan teknologi. Peningkatan produksi yang tidak bertahan lama 

merupakan dampak negatif dari pertanian konvensional. Hal ini dapat terjadi 

karena penurunan kualitas tanah dan penumpukan residu dalam tanah yang 

meracuni tanaman. 

Perekonomian di Desa Temas termasuk kategori ekonimi menengah 

kebawah. Sebagian besar masyarakat Desa Temas termasuk dalam golongan 

keluarga kurang mampu. Desa Temas di dominasi sebagai petani dan pedagang, 

dari mata pencaharian tersebut mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Temas 

karena pengahasilan dari pertanian dan pedagang masih dibawah rata-rata. Hasil 

pendapatan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok 

masyarakat serta mampu menjadi acuan kesejahteraan masyarakat. 

Pekembangan sektor pertanian di Desa Temas di dukung dengan tersedianya 

lahan pertanian yang luas. Potensi pertanian yang dikembangkan penduduk 

diantaranya pertanian seperti bawang merah, bawang putih, dan jagung. Selain itu 

juga dibudidayakan sayuran organik seperti selada air, jamur dan tanaman 

holtikultura lainnya. Sayuran organik memiliki keunggulan bebas dari zat 

pestisida dan zat kimia karena produk yang digunakan berasal dari pupuk kandang 

dan kompos serta tidak menggunakan zat kimia lainnya. Berdasarkan uraian 
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tersebut, adanya perbedaan pendapatan pada kelompok tani tomat konvensional 

dan kelompok tani tomat organik maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

“Perbandingan Pendapatan Kelompok Tani Tomat Konvensional dan Kelompok 

Tani Tomat Organik” dimana penelitian ini dilakukan di Dusun Besul Desa 

Temas Batu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana  biaya produksi, penerimaan dan pendapatan petani tomat 

konvensional dan petani tomat organik di Dusun Besul Desa Temas ? 

2. Bagaimana perbandingan pendapatan petani tomat konvensional dan petani 

tomat organik di Dusun Besul Desa Temas? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan petani tomat  

konvensional dan petani tomat organik di Dusun Besul Desa Temas 

2. Mengetahui perbandingan pendapatan petani tomat konvensional dan petani 

tomat organik di Dusun Besul Desa Temas 

Kegunaan penelitian  

1. Bagi pemerintah, yaitu sebagai masukan informasi serta pengevaluasian untuk 

petani organik dan petani konvensional 

2. Bagi petani, yaitu sebagai masukan informasi sehingga dapat membantu 

menghadapi masalah dalam kegiatan pertanian yang ada di Dusun Besul 

3. Bagi akademis, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang harus 
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ditempuh sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dan berguna 

untuk penelitian berikutnya. 

1.4 Batasan istilah  

1. Perbandingan pendapatan yaitu membandingkan rata-rata pendapatan petani 

tomat organik dan petani tomat konvensional 

2. Petani tomat konvensional yaitu seorang petani yang melakukan sistem 

budidaya tomat dengan menggunakan bahan kimia untuk perawatan 

tanamannya. 

3. Petani organik yaitu seorang petani yang melakukan sistem budidaya pertanian 

yang mengandalkan bahan – bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia 

sintetis. 

4. Usahatani adalah cara mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara 

efektif dan efisien diharapkan mampu memberikan keuntungan yang tinggi. 

1.5 Pengukuran Variabel  

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalaha sebagai berikut : 

1. Pendapatan yaitu selisih penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan. 

Analisis pendapatan digunakan untuk mengetahui pendapatan kelompok 

tani konvensional dan kelompok tani organik yang dihitung dalam satuan 

rupiah (Rp). 

2. Luas lahan dihitung menggunakan satuan hektar (Ha) 

3. Biaya tetap dalam hal ini adalah penyusutan, sewa atau pajak lahan yang 

dihitung dalam satuan rupiah (Rp) 
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4. Biaya variabel adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama melakukan

usahatani tomat yang dihitung dalam satuan rupiah (Rp)

5. Tenaga Kerja adalah laki-laki dan perempuan yang bekerja selama

melakukan usahatani tomat, baik dari dalam keluarga ataupun tidak (Hari

Orang Kerja)

6. Biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel yang

dihitung dalam satuan rupiah (Rp)

7. Kuantitas produksi petani tomat organik dan petani tomat konvensional

dinyatakan dalam bentuk kilogram (Kg).

8. Penerimaan adalah nilai total dari usahatani baik yang dijual maupun yang

dikonsumsi sendiri dikalikan dengan harga jual yang berlaku dipasar

dihitung dalam satuan rupiah (Rp)

9. Pendapatan adalah selisih penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan

dihitung dalam satuan rupiah (Rp)

10. Membandingkan hasil pendapatan petani organik dan petani konvensional


