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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Dasar Teori   

2.1.1.  Pertanian Organik  

Pertanian organik menurut Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa 

menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Tujuan utama pertanian organik adalah 

menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi 

kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Gaya 

hidup sehat demikian telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan 

jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (food safety 

attributes), kandungan nutrisi tinggi (nutritional attributes) dan ramah lingkungan 

(eco-labelling attributes). Preferensi konsumen seperti ini menyebabkan 

permintaan produk pertanian organik dunia meningkat pesat.  

Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang menjaga keselarasan 

antara kegiatan pertanian dan lingkungan dengan pemanfaatan proses alami secara 

maksimal, tidak menggunakan pupuk buatan dan pestisida tetapi sedapatnya 

menggunakan limbah organik yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian organik itu 

sendiri (Pracaya, 2006). Penerapan pertanian organik merupakan salah satu dari 

pendekatan dalam pembangunan berkelanjutan, karena itu pengembangan 

pertanian organik tidak terlepas dari program pembangunan pertanian secara 

keseluruhan. Dalam pembangunan pertanian berkelanjutan bukan berarti 

penggunaan bahan kimiawi pertanian (agrochemical) tidak diperbolehkan sama 

sekali, namun sampai batas tertentu masih dimungkinkan. Pertanian organik 

merupakan salah satu metode produksi yang ramah lingkungan. Sistem produksi 

organik mendasarkan pada standar yang tepat dan spesifik produksi yang 

bertujuan mengembangkan agroekosistem secara sosial dan ekologis 

berkelanjutan.  

Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang meminimalkan 

penggunaan input luar, menghindarkan penggunaan pupuk sintetis, pestisida 

sintetis (herbisida, fungisida), mikroba sintetis, bahan aditif dan pengawet sintetis 

dan irradiasi. Produk-produk pertanian modern yang menggunakan bahan kimia 

dan rekayasa genetik telah menimbulkan kekawatiran sebagian besar masyarakat. 
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Pola konsumsi masyarakat tertentu mulai bergesar, banyak yang memilih 

makanan yang dianggap aman, sehat, alami, segar, bervariasi, dan mudah 

disiapkan. Gerakan hidup kembali ke alami semakin banyak diminati, mulai 

diinginkan makanan yang kurang gula, kurang garam, kurang 

minyak/lemak/kolesterol, kurang residu pestisida dan antibiotik, kurang hormon, 

kurang pupuk sintesis,  bukan makanan yang diradiasi, dan bukan Genetically 

Modified Organism (GMO).  

2.1.2.  Konsep Risiko 

Menurut Kountur (2004), risiko berhubungan dengan ketidakpastian. 

Ketidakpastian ini terjadi akibat kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang 

menyangkut apa yang akan terjadi. Basyib (2007) mendefinisikan risiko itu 

sendiri sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko 

hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta 

berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. 

Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang atau kerugian 

terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu kerugian risiko memiliki arti 

kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian 

non-finansial. Setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha pasti 

memiliki risiko.  

Para pakar memiliki pemahaman tersendiri dalam mengartikan sebuah risiko. 

Dalam teori keputusan tradisional, risiko didefinisikan sebagai variasi pada 

distribusi hasil potensial, kemungkinan kejadian, dan nilai subyektifnya. Oleh 

karena itu, risiko bisa mengindikasikan deviasi positif dan negatif dari hasil yang 

diharapkan. Akan tetapi, sebuah kajian empiris oleh March dan Shapira 

menunjukkan bahwa risiko sering menurun pada komponen yang negatif dalam 

bisnis praktis, sedangkan deviasi positif dianggap sebagai kesempatan. (Marimin, 

2011) 

Menurut Ellis (1993), risiko dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang 

dihubungkan dengan kejadian dari suatu peristiwa yang mempengaruhi suatu 

proses pengambilan keputusan. Sedangkan ketidakpastian mengacu pada situasi 

dimana tidak memungkinkan untuk mengetahui probabilitas kejadian dari suatu 
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peristiwa. Terdapat beberapa pendekatan yang berbeda dalam melihat mengenai 

peluang dengan risiko. Pada kegiatan produksi usahatani, risiko merupakan 

peluang terjadinya suatu peristiwa yang menghasilkan pendapatan di atas atau 

dibawah rata-rata dari pendapatan yang diharapkan dalam serangkaian musim 

panen. Setiap pelaku usaha melakukan pengambilan keputusan dalam 

mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya untuk menghasilkan output yang 

diharapkan, namun seringkali keputusan tersebut dihadapkan pada risiko dan 

ketidakpastian. Risiko cenderung menurunkan hasil baik produksi maupun 

pendapatan usaha. 

Sedangkan menurut Kountur (2004), perusahaan yang mengelola risikonya 

dengan baik akan mendapatkan beberapa manfaat antara lain : (a) dapat 

meningkatkan laba perusahaan, (b) memungkinkan terhindar dari kebangkrutan 

yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa luar biasa, dan (c) memperlancar 

pencapaian tujuan. Sehingga Hanafi (2008) mengatakan bahwa secara alamiah 

setiap orang atau organisasi dalam sebuah bisnis akan mengelola risiko yang 

bertujuan menciptakan sistem atau mekanisme pengelolaan risiko yang bertujuan 

untuk menghindari perusahaan dari kerugian dan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan.  

2.1.3. Ukuran Menghitung Risiko Beserta Sumber Risiko 

Ukuran-ukuran untuk menghitung risiko antara lain variance, standard 

deviation, dan coefficient variation (Elton dan Gruber, 1995). Ketiga ukuran ini 

saling berkaitan satu sama lain. Ukuran acak yang digunakan sebagian besar 

adalah ukuran simpangan baku (standard deviation) yang menggambarkan rata-

rata perbedaan penyimpangan. Semakin bervariasi hasil atau return maka risiko 

akan semakin besar. Coefficient variation merupakan hasil dari rasio standard 

deviation dengan return yang diharapkan atau ekspektasi return (expected return) 

yang dapat menjadi ukuran yang sangat tepat bagi pengambil keputusan 

khususnya dalam memilih salah satu alternatif dari beberapa kegiatan usaha. 

Risiko dalam kegiatan pertanian tergolong unik karena dalam aktivitasnya 

bergantung pada kondisi alam seperti iklim dan cuaca, dan lain-lain. 
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 Terdapat beberapa sumber risiko pada kegiatan produksi pertanian organik 

antara lain:  

a. Risiko Input Produksi. Risiko pemenuhan atas input produksi pertanian 

organik relatif tinggi. Hal ini antara lain terjadi sebagai akibat dari adanya 

kekurangan benih organik bersertifikat, pupuk hayati, pestisida nabati, 

peralatan pertanian yang khusus dirancang untuk praktek pertanian 

organik, serta input lain.  

b. Risiko Benih. Benih atau bibit pada pertanian organik disyaratkan bukan 

berasal dari bibit hasil rekayasa genetika atau genetically modified 

organism (GMO), dan sebaiknya benih berasal dari kebun pertanian 

organik. Penggunaan bibit rekayasa genetika oleh petani konvensional 

dapat menimbulkan risiko bagi petani organik. Kontaminasi dari serbuk 

sari dari GMO dipandang sebagai risiko yang sangat serius (Hanson et al., 

2004). 

c. Risiko Lahan. Lahan pertanian organik dapat berupa lahan pertanian yang 

baru dibuka atau lahan pertanian intensif yang telah dikonversi menjadi 

lahan pertanian organik. Lahan yang dimiliki boleh dikerjakan secara 

bertahap jika seluruh lahan tidak dapat dikonversi secara bersamaan, 

dengan menerapkan standar konversi dan dimulai pada bagian lahan yang 

dikehendaki. Lahan untuk dibudidayakan organik dapat terkena cemaran 

bahan agrokimia dari pupuk dan pestisida, sebagai akibat dari posisi lahan 

organik terhadap lahan pertanian konvensional. 

d. Risiko Kesuburan Tanah. Risiko kesuburan tanah terkait dengan 

penurunan kandungan hara tanah akibat berbagai perubahan yang ada. 

e. Risiko Cuaca dan Iklim. Paparan kondisi cuaca dan iklim menimbulkan 

risiko besar untuk hasil produksi. (Hanson et al., 2004). 

f. Risiko Organisme Pengganggu Tanaman. Risiko serangan hama, penyakit, 

dan gulma menyebabkan permasalahan yang lebih besar dalam pertanian 

organik, karena pada pertanian organik tidak menggunakan solusi cepat 

dalam bentuk penggunaan pestisida sintetik. (Hanson et al., 2004 dan 

Skerte, 2011). 
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2.1.4. Risiko Produksi Usahatani Sayuran Organik  

Risiko produksi adalah kemungkinan peluang terjadinya penurunan produksi 

yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Risiko tersebut terjadi dari  

berbagai sumber risiko yang dapat menurunkan produksi, hal ini biasanya terjadi 

karena kondisi alam, pemilihan bibit yang kurang baik, teknologi, maupun sumber 

daya manusia yang mengolah budidayanya.  

Risiko produksi adalah kejadian penurunan hasil produksi yang ditunjukkan 

dengan adanya fluktuasi produksi atau produktivitas dan terjadinya penurunan 

pendapatan, dimana kejadian penurunan tersebut dapat diperhitungkan. Risiko 

produksi yang terjadi pada komoditas sayuran disebabkan oleh beberapa sumber 

risiko, yaitu adanya serangan hama dan penyakit serta perubahan cuaca dan iklim 

yang sulit diprediksi. Selain itu, risiko produksi pada komoditas sayuran juga 

dapat terjadi dikarenakan kegagalan penggunaan teknologi dalam penanaman 

pada lahan terbuka dan greenhouse (Tarigan (2009) dan Sembiring (2010)).  

Sumber-sumber risiko pada usaha produksi pertanian secara teknis (produksi) 

umumnya disebabkan oleh faktor alam, seperti cuaca, suhu, hama dan penyakit, 

penggunaan input serta kesalahan teknis dari tenaga kerja serta bisa terjadi akibat 

adanya teknologi yang digunakan. Sedangkan berdasarkan segi nonteknis sumber-

sumber risiko disebabkan adanya fluktuasi atau variasi jumlah produksi atau 

produktivitas yang dihasilkan. Risiko yang terjadi pada kegiatan produksi 

pertanian umumnya relatif lebih besar dibandingkan dengan risiko industri 

lainnya. Hal tersebut disebabkan produksi pertanian banyak dipengaruhi oleh 

kondisi alam. Yang mana kondisi alam termasuk risiko yang tidak dapat dihitung 

karena ketidakpastiannya (uncertainty), sehingga sulit diprediksi. Seperti 

perubahan curah hujan yang ekstrim dapat menyebabkan risiko pada kegiatan 

produksi pertanian. Curah hujan yang tiba-tiba tinggi dapat menyebabkan 

tanaman menjadi cepat busuk. (Yofani, 2013). 
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2.1.5. Manajemen Risiko 

Manajemen risiko pada pertanian organik merupakan upaya untuk 

menghindari atau mengurangi dampak risiko yang telah teridentifikasi. Strategi 

pengelolaan risiko pada pertanian organik dapat diterapkan dalam bentuk 

penghindaran risiko (risk avoidance), penahanan risiko (risk retention), 

pengalihan risiko (risk transfer) dan pengendalian risiko (risk control).  

Secara prosedural, manajemen risiko pertanian organik terdiri dari kegiatan 

penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan 

penanganan risiko yang di dalamnya disertai pula kegiatan pengembangan 

komunikasi, serta monitoring dan evaluasi pada setiap tahapannya. Melalui 

penerapan manajemen risiko maka diharapkan akan terbangun sistem pertanian 

organik yang berkelanjutan di Indonesia. Pengelolaan risiko merupakan upaya 

untuk menghindari atau mengurangi dampak risiko yang telah teridentifikasi. 

Strategi pengelolaan risiko pada bidang pertanian terdiri dari: strategi budidaya, 

strategi pembagian risiko, diversifikasi, jaminan sosial, pasar berjangka, atau 

asuransi. Strategi pada tingkat budidaya ditekankan kepada manajemen budidaya 

termasuk pemilihan produk dengan risiko rendah, atau produk dengan siklus 

produksi yang pendek, memberikan kecukupan likuiditas, dan diverisifikasi 

produk. (Wulandari, 2014) 

2.2. Penelitian Terdahulu  

Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi untuk penelitian ini terdapat 

dalam Tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul dan Penulis 

Penelitian 
Alat Analisis Hasil Penelitian 

Risiko produksi dan 

inefisiensi teknis  

Usahatani padi gogo 

pada agroekosistem 

lahan kering 

(Kustiawati, 2005) 

Analisis yang digunakan 

pada penelitian ini adalah 

menggunakan Coefficient 

Variation (CVx) 

1. Pada penelitian ini diperoleh hasil 

bahwa, pada agroekosistem lahan 

kering, risiko produksi padi gogo 

yang terjadi cukup tinggi. 
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Lanjutan Tabel 2.1  

 

 

 

 

 

Judul dan Penulis 

Penelitian 

Alat Analis Hasil Penelitian 

 

Analisis risiko 

produksi tomat 

cherry Pada PT Pacet 

Segar, kecamatan 

cipanas, Kabupaten 

cianjur, provinsi 

jawa barat (Ashabul, 

2012) 

Terdapat dua alat analisis 

yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. metode nilai standar 

atau z-score 

2. metode value at risk 

atau VaR 

1. Risiko produksi pada  budidaya  

tomat  cherry  yaitu  perubahan  

cuaca,  serangan  hama, penyakit, 

kualitas bibit, dan sumber daya 

manusia. 

2. Alternatif  strategi  yang  diusulkan 

dalam menangani risiko produksi 

tomat cherry adalah Pemberian  

fungisida, melakukan budidaya, dan 

bekerja sama dengan ICDF  untuk  

menghasilkan  bibit  yang 

berkualitas. 

 

Analisis risiko 

produksi sayuran 

organik Pada The 

Pinewood Organic 

Farm di kabupaten 

Bogor, jawa barat 

(Lustri, 2010) 

Terdapat dua alat analisis 

yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Analisis nilai gross 

margin 

2. Analisis koefisien 

keragaman 

 

1. Luas lahan (LH), jumlah biji (BH), 

Tenaga kerja (TK), Biaya irigasi 

(AIR)  memiliki pengaruh positif 

pada produksi padi organik. 

2. Penggunaan pupuk organik (PPK) 

memiliki pengaruh pada produksi 

negatif beras organik. 

Analisis produksi 

padi organik Di 

kabupaten sragen 

tahun 2008 (Fajar, 

2009) 

Penelitian ini 

menggunakan analisis data 

primer dengan metode 

sampling 

1. Model yang digunakan terbebas dari 

masalah asumsi klasik, baik 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, 

autokorelasi, spesifikasi model, dan 

normalitas. 

2. Berdasarkan hasil olahan data  

dapat dijelaskan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

variabel Luas Lahan (LH), Jumlah 

Benih (BH), Jumlah Tenaga Kerja 

(TK), Jumlah Pupuk (PPK) dan 

Biaya Pengairan (AIR) dengan 

produksi beras organik, Namun dari 

kelima variabel tersebut variabel 

pupuk berhubungan secara negatif. 

Analisis risiko 

produksi sayuran 

organik  

Pada Permata Hati 

Organic Farm 

Di bogor, jawa barat 

(Putri Eva, 2009) 

Alat analisis yang 

digunakan pada penetitian 

ini adalah  

1. Variance,  

2. Standard deviation, 

3. Coefficient variation 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada analisis spesialisasi risiko 

produksi berdasarkan produktivitas 

pada brokoli, bayam hijau, tomat dan 

cabai keriting diperoleh risiko yang 

paling tinggi dari keempat komoditas 

adalah bayam hijau yaitu 0.225 yang 

artinya setiap satu satuan yang 

dihasilkan maka risiko yang dihadapi 

akan sebesar 0,225. Sedangkan yang 

paling rendah adalah cabai keriting 

yakni 0.048 yang artinya setiap satu 

satuan yang dihasilkan maka risiko 

yang dihadapi akan sebesar 0,048. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 

  

Judul dan Penulis 

Penelitian 

Alat Analisis Hasil Penelitian 

 

Analisis risiko 

produksi sayuran 

organik Pada PT 

Masada Organik 

Indonesia di bogor  

jawa barat 

(Putri Anisa 2011) 

 

Analisis yang digunakan 

pada penelitian ini adalah: 

1. Varian 

2. Standart deviasi 

3. Coefisien variasi  

 

 

1. Pada penelitian yang sangat 

mempengaruhi faktor produksi 

adalah cuaca.  

2. Perusahaan melakukan diversifikasi 

untuk mengurangi tingkat risiko pada 

produksi.  

Analisis risiko 

produksi buncis 

perancis di firma raja 

buncis desa tajur 

halang kecamatan 

tajur halang 

kabupaten bogor 

(Henry, 2014) 

Terdapat dua alat analisis 

yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. metode nilai standar 

atau z-score 

2. metode value at risk 

atau VaR 

1. Hama, penyakit  dan, keterampilan 

tenaga kerja merupakan sumber 

risiko utama dalam produksi 

tanaman buncis perancis di Firma 

Raja Buncis. 

2. Pada  pemetaan  risiko,  sumber  

risiko  serangan  penyakit  memiliki  

peluang risiko  yang  besar,  serta  

dampak  yang  besar,  sehingga  

perlu  ditangani  dengan 

menggunakan  strategi  mitigasi. 

3. Strategi alternatif penanganan yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi 

risiko produksi pada usaha budidaya 

buncis perancis Firma Raja Buncis 

berupa strategi preventif  dan  

strategi  mitigasi. 

Analisis risiko 

usahatani padi pada 

lahan pasang surut di 

kabupaten pontianak 

(Muhamad, 2013) 

Analisis yang digunakan 

pada penelitian ini adalah: 

1. Cobb-douglas  

2. Fungsi produksi just 

and pope 

3. one way anova 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi padi adalah lahan, benih, 

Urea, herbisida, tenaga kerja, umur 

petani, dan dummy tipe luapan 

2. Berdasarkan uji LSD, risiko produksi 

pada tipe B lebih rendah dibanding 

tipe A. Sedangkan risiko produksi 

tipe C tidak berbeda dengan tipe A 

dan tipe B. Berdasarkan nilai standar 

deviasi, risiko produksi paling tinggi 

pada tipe A diikuti tipe C, dan tipe B, 

atau dengan kata lain tipe B 

mempunyai risiko produksi paling 

rendah 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

risiko produksi padi adalah lahan dan 

benih dengan pengaruh negatif. 

 

 

 




