
1 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pertanian Organik memiliki peran strategis dalam upaya menciptakan 

pembangunan pertanian berkelanjutan. Dinamika sistem pertanian memberikan 

tuntutan adanya perubahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertanian. 

Pertanian organik tidak hanya sebatas meniadakan penggunaan input sintetis, 

tetapi juga pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan, produksi 

makanan sehat dan menghemat energi. Aspek ekonomi dapat berkelanjutan bila 

produksi pertaniannya mampu mencukupi kebutuhan dan memberikan pendapatan 

yang cukup bagi petani (Mayrowani, 2012). 

Total luas area organik di Indonesia pada tahun 2012 adalah sebesar 220,3 

ribu ha atau meningkat sebesar 3,58% per tahun (AOI, 2013). Pertumbuhan 

pertanian organik yang berfluktuasi, tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada. 

Tingginya daya tarik sebagai dasar adopsi praktek pertanian organik disertai 

dengan risiko yang memerlukan pengelolaan di dalamnya (Guan, 2009). 

Usahatani sayuran organik memiliki kecenderungan risiko produksi yang lebih 

tinggi daripada usahatani tanaman pangan, seperti yang diungkapkan oleh Basyib 

(2007) mengatakan bahwa setidaknya terdapat beberapa hal yang mempengaruhi 

tingkat produksi sayuran organik yaitu tenaga kerja, pengaruh hama dan penyakit 

tanaman, serta faktor iklim dan cuaca. Faktor-faktor tersebut mengindikasikan 

adanya risiko produksi sayuran organik di kelompok tani dan berpotensi 

menimbulkan kerugian. 

Mengingat adanya risiko dalam pertanian organik khususnya adalah usahatani 

sayuran organik maka perlu dilakukan kegiatan untuk mengelola risiko tersebut, 

sehingga dapat diambil keputusan yang tepat untuk menghindari atau mengurangi 

risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan atau petani. Manajemen risiko yang 

baik paling tidak dapat memperbaiki pembuat keputusan, membantu menghindari 

kejadian-kejadian yang tidak terduga, merugikan dan dapat membantu 

memperbaiki atau memperbesar kemungkinan keberhasilan kegiatan usahatani. 

Dalam usahatani sayuran organik, risiko produksi merupakan variasi output akibat 

dari faktor yang sulit untuk diduga seperti, ada tidaknya hujan menjelang panen, 
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hama dan penyakit yang biasa menyerang sayuran organik, cuaca yang tidak 

menentu, dan penggunaan varietas yang kurang bermutu. 

Salah satu daerah yang sudah berusahatani sayuran organik adalah Dusun 

Selo Ngisor, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang yang 

tergabung dalam kelompok tani Tranggulasi. Sayuran organik yang mereka 

hasilkan diantaranya adalah buncis perancis, brokoli, selada keriting, lobak, letus, 

bunga kol, sawi putih, pakcoy, bit, dan sebagainya. Dalam pengembangan sayuran 

organik, petani yang tergabung dalam kelompok tani Tranggulasi mempunyai 

risiko produksi yang harus dihadapi, berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini 

ingin mengetahui mengenai risiko produksi sayuran organik dan cara penanganan 

yang tepat untuk mengurangi risiko produksi yang dihadapi petani khususnya 

pada komoditi cabai, brokoli dan lobak, yang ditanam oleh petani yang tergabung 

dalam kelompok tani Tranggulasi.  

1.2. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis risiko produksi pada usahatani cabai, brokoli dan lobak 

berdasarkan produktivitas dan pendapatan usahatani sayuran organik pada 

kegiatan spesialisasi.  

2. Menganalisis risiko produksi pada usahatani cabai, brokoli dan lobak 

berdasarkan produktivitas dan pendapatan usahatani sayuran organik pada 

kegiatan diversifikasi.  

3. Menganalisis sumber risiko produksi dan upaya yang dilakukan petani untuk 

mengatasi risiko produksi. 

 

1.3. Signifikasi masalah  

1. Dari segi ilmiah, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam bidang agribisnis, khususnya mengenai risiko produksi sayuran 

organik untuk para petani sayuran organik. 

2. Dari segi ekonomi dan praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi para 

pelaku agribisnis sayuran organik dalam mempertahankan keberlanjutan 

usahataninya dengan mengetahui masalah yang dihadapi pada sistem 

produksi yang dijalankan saat ini. 
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1.4. Batasan masalah  

Pembatasan masalah perlu dilakukan mengingat tenaga, waktu dan biaya 

yang terbatas yang dimiliki peneliti. Adapun masalah yang akan dibatasi dalam 

penelitian ini :  

1. Penelitian ini hanya dilakukan di kelompok tani Tranggulasi Dusun Selo 

Ngisor, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. 

2. Produk yang dikaji adalah cabai, brokoli dan lobak, hal ini dikarenakan 

komoditas ini adalah komoditas yang ditanam oleh semua petani.  

3. Risiko produksi yang dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan 

produktivitas dan pendapatan usahatani pada kegiatan spesialisasi dan 

diversifikasi. 

4. Kegiatan spesialisasi adalah cara penghitungan risiko produksi dimana hanya 

salah satu jenis tanaman yang dihitung atau dianalisis. 

5. Kegiatan diversifikasi adalah cara perhitungan risiko produksi dimana 

perhitungan dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis tanaman. 

6. Penelitian ini hanya berfokus berdasarkan data dari musim tanam januari 

2015 sampai januari 2016 atau dalam kurun waktu satu tahun. 




