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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Letak Geografis dan Topografi 

Lokasi penelitian terletak di Dusun Selo Ngisor, Desa Batur, Kecamatan 

Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan batasan wilayah sebagai 

berikut: 

Batas desa sebelah utara : Desa Sumogawe 

Batas desa sebelah timur : Desa Tajuk 

Batas desa sebelah selatan : Gunung Merbabu 

Batas desa sebelah barat : Desa Kopeng 

Secara geografis Dusun Selo Ngisor, Desa Batur memiliki data orbitasi (jarak 

ke kantor pemerintahan) adalah sebagai berikut : 

Ke Kecamatan Getasan : 3 km  

Ke Kabupaten Semarang : 30 km 

Ke Propinsi Jawa Tengah : 35 km 

Ke Ibu Kota Jakarta  : 200 km 

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

mempunyai areal luas lahan sebesar 1081,750 ha, dusun yang terletak pada 

ketinggian 1200 m2 ini memiliki curah hujan 2500 mm. Dusun Selo Ngisor, Desa 

Batur terletak di dataran tinggi dan mempunyai suhu rata-rata 30°C. Pada wilayah 

ini terdapat sebnyak 19 dusun, 54 rukun tetangga (RT), serta 19 rukun warga 

(RW). Jumlah penduduk pada wilayah ini adalah sebanyak 6784 jiwa yang terdiri 

dari 3214 jiwa laki-laki dan 3570 jiwa perempuan. 

4.1.2. Keadaan Tanah dan Luas Lahan 

Luas lahan Dusun Selo Ngisor, Desa Batur adalah 1081,750 ha yang terdiri 

dari tanah pemukiman umum, perkantoran, sekolahan, tempat ibadah, makam, 

jalan, tegalan, tanah kritis, tanah bengkok, dan tanah negara yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.1.  
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Tabel 4.1 Luas dan Penggunaan Lahan Dusun Selo Ngisor, Desa Batur 

Bentuk Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha) Presentase (%) 

Tanah Pemukiman Umum 361 Ha 33,37 % 

Perkantoran  1,5 Ha 0,13 % 

Sekolahan  7,5 Ha 0,69 % 

Tempat Ibadah 10 Ha 0,92 % 

Makam  11 Ha 1,01 % 

Jalan  162 Ha 14,97 % 

Tegalan 321 Ha 29,67 % 

Tanah Kritis  66 Ha 6,10 % 

Tanah bengkok 36 Ha 3,32 % 

Tanah Negara 105,750 Ha 9,78 % 

Total  1081,750 Ha 100%  

Sumber: Data Monografi Dusun Selo Ngisor, Desa Batur 2015 

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa penggunaan lahan paling banyak 

digunakan untuk tempat pemukiman umum yaitu sebesar 361 ha atau 33,37%, 

sedangkan untuk sarana bercocok tanam pada Tabel 4.1 dapat dilihat, lahan yang 

digunakan untuk bercocok tanam terbilang masih luas yaitu menempati urutan 

kedua setelah pemukiman umum sebesar 321 ha atau 29,67%. Hal ini terbukti, 

dikarenakan mayoritas mata pencaharian penduduk didaerah dusun Selo Ngisor, 

Desa Batur adalah sebagai petani sayuran.  

4.2. Pola Tanam Usahatani Sayuran Organik 

Semua petani menerapkan pola tanam tumpangsari dalam budidaya sayuran 

organik. Pola tanam tumpangsari ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan 

tiap bedengan agar lebih efektif, untuk memutus siklus hama, dan menghindari 

terjadinya kompetisi hara. Selain itu petani memilih pola tanam tumpangsari, agar 

dapat dilakukan pemanenan secara berkala dalam satu luasan lahan dan 

mendapatkan pendapatan usahatani secara lebih rutin. 

Petani memilih menanam cabai, brokoli dan lobak karena cabai memiliki 

harga jual tinggi meskipun masa tanam yang cukup panjang  yaitu kurang lebih 

selama 4 bulan, sedangkan brokoli dan lobak dipilih karena kedua komoditi ini 

memiliki umur tanam yang pendek yaitu kurang lebih 2 bulan, dan juga kedua 

komoditi ini bisa tumbuh berdampingan dengan cabai tanpa petani harus 

mengusahakan tambahan pupuk dan yang lainnya dalam jumlah yang relatif 

banyak untuk menanam kedua komoditas ini. Gambaran pola tanam usahatani 

sayuran organik dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Gambaran Pola Tanam Usahatani 

Komoditas Bulan 

Jan Feb Mar Apl Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 

Cabai v v v v v v v v v - - - 

Brokoli v v v v v v v v v v v v 

Lobak v v v v v v v v v v v v 

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2016 

4.3. Profil Responden  

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian 

atau seluruh kebutuhan hidupnya dibidang pertanian dalam arti luas yang meliputi 

usaha pertanian, pertenakan, dan pemungutan hasil laut (Hernanto dalam Trianti, 

dkk.,2006). Responden petani dalam penelitian ini adalah seluruh petani 

kelompok tani Tranggulasi yang melakukan kegiatan usahatani sayuran organik 

dengan jumlah 30 responden, dengan teknik pengambilan sampel jenuh atau 

semua populasi dijadikan sampel. Profil responden mengarah pada umur, 

pendidikan, dan luas lahan. 

Umur sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-

hari, serta berhubungan dengan ketahanan fisik tubuhnya, pengalaman dalam 

bekerja, dan pengalaman dalam berfikir. Pada umumnya seseorang yang berusia 

muda mempunyai ketahanan fisik yang lebih besar dan kuat jika dibandingkan 

dengan seseorang yang usianya sudah tua, tetapi jika dilihat dari segi pengalaman 

orang yang lebih tua mempunyai pengalaman yang lebih banyak, dan hal ini 

berpengaruh terhadap pola pikir (Patong,2006). Kisaran umur petani dapat dilihat 

pada Tabel berikut: 

Tabel 4.3 Jumlah Responden  Berdasarkan Umur 

No Golongan Umur 

(Tahun) 

Jumlah (Jiwa) Presentase (%) 

1. 21-30 1 3,3 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

4 

11 

10 

2 

2 

13,3 

36,7 

33,3 

6,7 

6,7 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2016 
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Struktur umur penduduk pada dasarnya terdiri dari anak- anak (non produktif) 

pada umur 0-14 tahun, usia subur/dewasa (produktif) pada umur 15-60 tahun dan 

penduduk usia tua pada umur 61 tahun keatas (BPS,2000). Berdasarkan batasan 

usia tersebut maka dapat dikatakan para petani memiliki jumlah tenaga kerja yang 

mayoritas adalah produktif  yaitu umur 41-50 tahun yang menduduki presentase 

terbanyak sebesar 36,7% disusul dengan umur 51-60 sebesar 33,3% sedangkan 

yang menduduki presentase terkecil adalah tenaga kerja pada umur 21-30 dengan 

presentase 3,3%. Hasil tersebut menunjukan rata-rata petani adalah yang berusia 

produktif sehingga hal ini dapat menguntungkan dalam berusahatani, dan selain 

itu petani yang memiliki umur yang tua tentunya sudah mempunyai pengalaman 

yang lebih sehingga diharapkan dalam berusahatani dan mengolah pertanian, 

mereka dapat menghasilkan produksi yang maksimal. 

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat mengenai presentase tingkat pendidikan petani 

mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. 

Tabel 4.4 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Presentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan Tinggi 

23 

5 

0 

2 

76,7 

16,7 

0,0 

6,7 

 Jumlah 30 100 

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2016 

Menurut Widiarti (2010), pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap pola pikir petani dalam menjalankan usahatani dan pengambilan 

keputusan. Dari Tabel 4.4 Dapat dilihat bahwa mayoritas petani berada ditingkat 

pendidikan SD yaitu sebesar 76,7%, hal ini menunjukkan bahwa kisaran tingkat 

pendidikan petani tergolong rendah, dimana bila pendidikan yang dimiliki petani 

rendah walaupun petani tersebut telah berusahatai cukup lama, hal ini dapat 

berpengaruh pada pola pikir petani dalam berusahatani, misalkan petani dengan 

tingkat pendidikan rendah lebih sulit menerima masukan atau ide dari luar, petani 

yang berpendidikan rendah tidak bisa mengukur risiko dengan maksimal 

dibandingkan dengan petani yang memiliki pendidikan tinggi. 

Luas lahan merupakan media tumbuh bagi tanaman, tempat hewan, dan 

manusia melakuan kehidupannya. Menurut Subagio dan Menoppo (2011), luas 
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lahan garapan berpengaruh terhadap produktivitas usahatani dimana usahatani 

dengan luas lahan yang lebih besar akan memiliki produktivitas yang relatif lebih 

tinggi daripada usahatani dengan luas lahan yang lebih kecil. Kisaran luas lahan 

petani dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Jumlah Responden Berdasarkan Luas Lahan 

Luas 

Lahan 

(Ha) 

Jumlah Persentase 

(%) 

Rata-Rata 

Luas Lahan 

Gabungan 

(Ha) 

Rata-Rata 

Luas 

Untuk 

Cabai (Ha) 

Rata-Rata 

Luas Untuk 

Brokoli (Ha) 

Rata-Rata 

Luas Untuk 

Lobak  (Ha) 

<0,25  15 50 0,148 0,097 0,097 0,043 

0,25-0,5  13 43,33 0,335 0,275 0,275 0,400 

>0,5  2 6,67 1,300 0,800 0,800 0 

Total 30 100 0,308 0,126 

 

0,126 0,055 

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2016 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat rata-rata luas lahan untuk sayuran cabai 

yang dimiliki petani adalah 0,126 ha, untuk brokoli adalah 0,126 ha, dan lobak 

adalah 0,055 ha sedangkan rata-rata luas lahan penggabungan antara cabai, 

brokoli, dan lobak adalah 0,308 ha. Hal ini menunjukkan bahwa para petani 

memiliki luas lahan yang tidak terlalu luas. Menurut Apriyantono (2008) 

menyebutkan bahwa, menurut hasil ekonomi sederhana, luas kepemilikan lahan 

yang ekonomis minimal 2 ha di Jawa dan lebih dari 10 ha untuk luar Jawa. 

Dengan demikian dapat dikatakan luas lahan yang dimiliki petani sangat kurang 

jika ingin mengusahakan usahatani sayuran organik secara maksimal.  

4.4. Analisis Usahatani 

Menurut Rukmana (2000), analisis usahatani dapat memberikan gambaran 

mengenai besarnya biaya yang diperlukan dan besarnya pemasukkan serta 

keuntungan yang diperoleh dalam usahatani sayuran organik. Pada bagian ini, 

diuraikan mengenai analisis usahatani cabai, brokoli, dan lobak organik dalam 

satuan rupiah per hektar pertahun  yang dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel  4.6 Analisis Biaya Usahatani Cabai, Brokoli, Lobak  
Jenis  UT Cabai UT Brokoli UT Lobak 

Produktivitas (Ton/Ha/Th) 5,81 2,04 4,47 

Harga Jual (Rp/Kg) 30.436 11.531 2.801 

Penerimaan (Rp/Ha/Th) 185.806.408 37.548.340 22.745.806 

Biaya (Rp/Ha/Th)    

Pupuk Kandang 8.880.319 4.102.194 0 

Benih 4.193.437 2.367.813 4.018.056 

Mulsa 7.690.255 7.690.255 0 

Insektisida 3.699.369 1.849.684 0 

PPC 1.534.172 1.534.172 0 

Tenaga Kerja 5.937.013 3.002.869 8.283.333 

Total Biaya 31.934.564 20.546.988 12.301.389 

Pendapatan (Rp/Ha/Th) 153.871.844 17.001.353 10.444.417 

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2016 

Pada Tabel 4.6 biaya usahatani cabai memiliki nilai paling tinggi 

dibandingkan biaya usahatani brokoli dan lobak. Usahatani lobak menggunakan 

sarana produksi usahatani cabai dan brokoli, sehingga beberapa jenis biaya 

bernilai 0. Tarigan (2009) menyebutkan bahwa dalam usahatani cabai per ha 

dalam satu tahun biaya yang diperlukan kurang lebih sebesar Rp 24.134.000/ha/th 

hal ini tentunya tidak jauh berbeda dengan petani dari kelompok tani Tranggulasi 

yang mengeluarkan biaya sebesar Rp 31.934.564/ha/th. usahatani cabai memiliki 

biaya besar dalam budidayanya, karena cabai merupakan tanaman yang sangat 

rentan terkena serangan hama dan penyakit sehingga membutuhkan perawatan 

yang lebih dibandingkan dengan komoditas lainnya.  

Tanaman brokoli menurut Cher (2011) menyebutkan bahwa dalam usahatani 

brokoli per satu hektar lahan dalam satu tahun memerlukan biaya sebesar Rp 

20.204.343/ha/th, hal ini juga terbukti pada Petani dari kelompok tani Tranggulasi 

dalam usahatani brokoli yang mengeluarkan biaya sebesar Rp 20.546.988/ha/th. 

Brokoli memiliki biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan lobak 

dikarenakan, brokoli adalah sayuran yang rentan terhadap serangan hama dan 

penyakit dan sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca sekitar, sehingga jika tidak 

dilakukan perawatan yang maksimal brokoli akan mudah busuk dan tidak dapat 

tumbuh dengan baik. Sedangkan menurut BPP (2012) dalam usahatani lobak per 

ha dalam satu tahun memerlukan biaya sebesar Rp 15.850.000/ha/th, sedangkan 

petani yang terabung dalam kelompok tani Tranggulasi mengeluarkan biaya 

sebesar Rp 12.301.389/ha/th.  
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Menurut Paimin (1991), mengatakan besarnya penerimaan diperoleh dari 

hasil kali produktivitas dengan harga. Berdasarkan hasil perhitungan dari Tabel 

4.6 diketahui rata-rata penerimaan usahatani cabai (37.548.340/ha/th) lebih besar 

dari penerimaan usahatani brokoli (185.806.408/ha/th) dan usahatani lobak 

(22.745.806/ha/th). Hal ini disebabkan pada harga jual cabai yaitu Rp 30.436/kg 

lebih tinggi dibandingkan harga jual brokoli Rp 11.531/kg dan lobak Rp 2.801/kg. 

Menurut Mandaka dan Hutagaol (2005) pendapatan merupakan selisih antara 

penerimaan dengan biaya selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan Tabel 4.6 

usahatani cabai memiliki pendapatan tertinggi Rp 153.871.844/ha/th 

dibandingkan dengan usahatani brokoli Rp 17.001.353/ha/th dan usahatani lobak 

Rp 10.444.417/ha/th. Hal ini dikarenakan penerimaan usahatani cabai lebih besar 

dibandingkan denga penerimaan usahatani brokoli dan lobak. 

4.5. Analisis Risiko Produksi 

Risiko merupakan kemungkinan kejadian yang akan menimbulkan dampak 

kerugian. Dalam menjalankan suatu bisnis, setiap keputusan selalu mengandung 

risiko. Oleh karena itu perlu adanya suatu kegitan yang harus dilakukan untuk 

meminimalkan sebuah risiko. Adanya risiko produksi dapat mempengaruhi 

produktivitas sayuran menjadi rendah dan berakibat pada pendapatan petani yang 

akan semakin kecil, jika hal ini tidak ditangani maka dapat berakibat fatal bagi 

petani. Pada penelitian ini risiko produksi yang akan dibahas adalah risiko 

produksi cabai, brokoli, dan lobak. 

Pada dasarnya dari hasil wawancara yang dilakukan risiko yang sering 

dihadapi petani adalah kondisi cuaca yang tidak menentu, serangan hama dan 

penyakit, tenaga kerja yang tidak memadai, serta harga yang naik turun dipasaran, 

sehingga menyebabkan pendapatan para anggota kelompok tani menjadi 

menurun.  
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Tabel 4.7  Rata-Rata Produktivitas dan Pendapatan Tertinggi, Normal, dan 

Rendah Pada Usahatani Cabai, Brokoli dan Lobak  
Komoditas Produktivitas (Ton/ha/Th) Pendapatan (Rp/ha/Th) 

Kategori  Jml % Kategori  Jml % 

Cabai Tinggi   > 0,484 8 0,27        Tinggi  >153.871.844  6 0,20 

 Normal = 0,484 0 0,00        Normal =153.871.844 0 0,00 

 Rendah < 0,484 22 0,73        Rendah <153.871.844 24 0,80 

Brokoli Tinggi   > 0,297 13 0,43        Tinggi   > 16.950.168 15 0,50 

 Normal = 0,297 0 0,00        Normal = 16.950.168 0 0,00 

 Rendah < 0,297 17 0,57        Rendah < 16.950.168 15 0,50 

Lobak Tinggi   > 0,683 16 0,53        Tinggi   > 10.444.417 14 0,47 

 Normal = 0,683 0 0,00        Normal = 10.444.417 0 0,00 

 Rendah < 0,683 14 0,47        Rendah < 10.444.417 16 0,53 

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2016 

Pada Tabel 4.7 menjelaskan tentang peluang tinggi, rendah dan normal yang 

terjadi pada komoditas cabai, brokoli, dan lobak. Pada Tabel tersebut juga dapat 

dilihat produktivitas dan pendapatan tertinggi, normal dan terendah, berdasarkan 

jumlah, dan presentase dari setiap komoditas masing-masing. Tarigan (2009) 

menyebutkan bahwa peluang produktivitas dan pendapatan tertinggi dilihat dari 

tingkat peluang produktivitas dan pendapatan yang paling tinggi, normal dilihat 

dari peluang produktivitas dan pendapatan yang sering terjadi selama berusahatani 

sedangkan terendah dilihat dari peluang produktivitas dan pendapatan yang paling 

rendah. Tabel 4.7 menunjukan presentase peluang paling tinggi adalah peluang 

dengan kategori rendah, dan berdasarkan perhitungan data yang diperoleh melalui 

wawancara dengan petani untuk cabai nilai produktivtas paling tinggi sebesar 

2,083 ton/ha, normal sebesar 0,484 ton/ha dan terendah sebesar 0,086 ton/ha, 

sedangkan untuk pendapatan tertinggi sebesar Rp 839.916.667/ha/th, normal 

sebesar Rp 153.871.844/ha/th, dan terendah sebesar Rp 28.881.250/ha/th. Untuk 

brokoli nilai produktivitas tertinggi sebesar 0,667 ton/ha, normal sebesar 0,297 

ton/ha dan rendah sebesar 0,048 ton/ha, sedangkan dari segi pendapatan nilai 

tertinggi sebesar Rp 46.560.000/ha/th, normal sebesar Rp 16.950.167/ha/th dan 

terendah sebesar Rp (3.142.857) /ha/th. Untuk lobak nilai tetringgi berdasarkan 

produktivitas sebesar 1,475 ton/ha, normal sebesar 0,683 ton/ha, dan terendah 

sebesar 0,158 ton/ha, sedangkan berdasarkan pendapatan nilai tertinggi sebesar 

Rp 28.800.000/ha/th, normal sebesar Rp 10.444.417/ha/th, dan terendah sebesar 

Rp (12.000.000) /ha/th.   
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4.5.1. Penilaian Risiko Produksi Berdasarkan Produktivitas dan Pendapatan 

pada Kegiatan Spesialisasi 

Penilaian risiko spesialisasi adalah penilaian risiko pada masing-masing 

komodias, dilihat berdasarkan produktivitas dan pendapatan kotor cabai, brokoli 

dan lobak. Penilaian risiko produksi dan pendapatan dapat dihitung menggunakan 

variance, standard deviation, dan coefficient variation. Variance dan standard 

deviation merupakan ukuran absolut dan tidak mempertimbangkan risiko dalam 

hubungannya dengan hasil yang diharapkan (Expected return). Untuk 

mempertimbangkan aset dengan return yang diharapkan berbeda, petani dapat 

menggunakan coefficien variation. Coefficient  variation merupakan ukuran yang 

sangat tepat bagi pengambilan keputusan khususnya dalam memilih salah satu 

altenatif dari berbagai kegiatan usahatani dengan mempertimbangkan risiko yang 

dihadapi dari setiap kegiatan usahatani untuk setiap return yang diperoleh. 

4.5.1.1.Penilaian Risiko Berdasarkan Produktivitas Pada Kegiatan 

Spesialisasi 

 Pada Tabel 4.8 dapat dilihat mengenai risiko usahatani cabai, brokoli, dan 

lobak yang diperoleh berdasarkan produktivitas pada tahun 2016. 

Tabel 4.8  Penilaian Risiko Produksi Berdasarkan Produktivitas pada Kegiatan 

Spesialisasi Cabai, Brokoli, dan Lobak  

Komoditas 

  

Produktivitas 

Expected Return Variance St. Deviasi CV 

     Cabai 0,228 0,009 0,095 0,415 

Brokoli 0,150 0,005 0,070 0,469 

Lobak 0,345 0,030 0,174 0,505 

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2016 

Tabel 4.8 menunjukkan nilai variance dan standard deviation tertinggi 

terdapat pada komoditas lobak yaitu sebesar 0,030 untuk variance dan 0,174 

untuk standard deviation, sedangkan untuk perolehan variance dan standard 

deviation terendah terdapat pada komoditas brokoli dengan nilai variance 0,005 

dan standard deviation sebesar 0,070. 

Sembiring (2010) mengatakan bahwa, pada dasarnya pengukuran risiko bisa 

dilakukan menggunakan standard deviation dan variance namun pengukuran ini 

tidak bisa menghasilkan pengukuran yang tepat dan akurat karena pengukuran ini 

hanyalah pengukuran absolut dan tidak mempertimbangkan risiko dalam 
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hubungannya dengan hasil yang diharapkan. Pada Tabel 4.8. dapat dilihat nilai 

coefficient variation tertinggi terdapat pada komoditas lobak dengan perolehan 

nilai coefficient variation 0,505 dan yang terendah terdapat pada komoditas cabai 

dengan nilai coefficient variation sebesar 0,415 sedangkan untuk brokoli 

mempunyai nilai coefficient variation sebesar 0,469. Nilai tersebut artinya, setiap 

satu ton hasil yang diperoleh petani dalam satu kali penen dari kegiatan budidaya 

cabai organik menghadapi risiko sebesar 0,415 ton, untuk brokoli organik sebesar 

0,469 ton dan untuk lobak sebesar 0,505 ton.  

Zulkarnain (2012) mengatakan bahwa suatu data yang bervariasi atau data 

yang bersifat heterogen mengakibatkan nilai coeffisient variation menjadi tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, produktivitas lobak 

petani sangatlah berfluktuatif sehingga mengakibatkan, coefficient variation 

berdasarkan produktivitas pada lobak memiliki nilai paling tinggi dibandingkan 

dengan komoditas lain. Produktivitas lobak sangatlah berfluktuatif dikarenakan 

curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi di daerah Batur mengakibatkan 

tanaman lobak menjadi busuk, menurut HKTI (2016) mengatakan bahwa pada 

dasarnya tanaman lobak dan brokoli tidak tahan terhadap hujan, karena itu waktu 

tanam yang paling tepat adalah pada awal musim hujan atau musim kemarau 

sedangkan menurut tabloid Sinar Tani (2012) untuk mengurangi risiko produksi 

cabai, tanaman cabai paling tepat ditanam pada saat musim penghujan untuk 

mengurangi serangan hama dan penyakit. Hal inilah yang mengakibatkan nilai 

coefficient variation lobak dan brokoli lebih tinggi daripada nilai coefficient 

variation cabai. 

4.5.1.2.Penilaian Risiko Berdasarkan Pendapatan Pada Kegiatan Spesialisasi 

 Penilaian risiko spesialisasi dapat juga diukur berdasarkan pendapatan yang 

diperoleh dari setiap produksi yang dihasilkan selama proses produksi 

berlangsung. Pendapatan  adalah selisih dari penerimaan usahatani dengan 

pengeluaran, penerimaan tersebut berasal dari penjualan sayuran organik  

sedangkan pengeluaran merupakan biaya total yang digunakan selama proses 

produksi. Penilaian risiko produksi berdasarkan pendapatan dapat dilihat pada 

Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9  Penilaian Risiko Produksi Berdasarkan Pendapatan Pada Kegiatan 

Spesialisasi Cabai, Brokoli, Dan Lobak  
Komoditas Pendapatan 

Expected 

Return 

Variance St. Deviation CV 

Cabai   74.178.697                      1.042.965.471.767.170    31.842.652              0,429                            

Brokoli   8.500.676               38.963.011.637.456    6.242.036                   0,734                              

Lobak 5.186.511                        26.588.184.419.413 5.156.373                        0,994 

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2016 

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat coefficient variation berdasarkan pendapatan dari 

sayuran cabai, brokoli dan lobak dimana, nilai coefficient variation tertinggi 

berdasarkan pendapatan terdapat pada komoditas lobak yaitu sebesar Rp 0,994 

yang artinya dalam satu kali penen setiap satu rupiah yang diterima akan 

menghasilkan risiko sebesar Rp 0,994, sehingga pendapatan yang diterima sebesar 

Rp 0,006 per satu rupiah yang dihasilkan untuk komoditas lobak. Sedangkan 

coefficient variation terendah diperoleh komoditas cabai yaitu sebesar Rp 0,429 

yang artinya dalam satu kali penen setiap satu rupiah yang diterima akan 

menghasilkan risiko sebesar Rp 0,429, sehingga pendapatan yang diterima sebesar 

Rp 0,571 per satu rupiah yang dihasilkan. Sembiring (2010) mengatakan bahwa 

harga jual yang tinggi akan mengakibatkan expected return memiliki nilai yang 

tinggi sehingga nilai coefficient variation menjadi rendah. Lobak memiliki nilai 

coefficient variation tertinggi dikarenakan harga jual lobak yang sangatah rendah 

yaitu Rp 2.801/kg dibandingkan dengan cabai Rp 30.436/kg dan brokoli Rp 

11.531/kg sehingga penerimaan yang diterima lobak lebih kecil dibandingkan 

degan sayuran cabai dan brokoli, hal ini mengakibatkan nilai expected return 

lobak menjadi rendah dan nilai coefficient variation lobak tinggi. 

4.5.2. Penilaian Risiko Produksi Berdasarkan Produktivitas dan Pendapatan 

pada kegiatan diversifikasi 

Diversifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

mengkombinasikan minimal dua aset yang bertujuan untuk mengurangi risiko. 

Dengan melakukan diversifikasi maka risiko produksi yang dihadapi petani 

dinamakan risiko portofolio dimana menurut Weston dan Capeland (1992), teori 

portofolio merupakan teori modern mengenai pengambilan keputusan dalam 

situasi ketidakpastian, tujuannnya adalah untuk memilih kombinasi yang optimal 
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dari usaha-usaha yang dimiliki, dalam arti memberikan hasil tertinggi yang 

mungkin diharapkan bagi setiap tingkat risiko, atau tingkat risiko terendah  bagi 

setiap hasil yang diharapkan. Pada penilaian risiko diversifikasi digunakan 

beberapa ukuran risiko diantaranya variance, standard deviation dan juga 

coefficient variation (Elton dan Gruber,1995). Pada penelitian ini diversifikasi 

dilakukan pada tiga komoditas sayuran organik yaitu cabai, brokoli dan lobak. 

Berikut adalah perbandingan diversifikasi produksi pada ketiga komoditas yang 

diteliti.  

4.5.2.1. Penilaian Risiko Produksi Berdasarkan Produktivitas Pada Kegiatan 

Diversivikasi 

Pada Kegiatan diversifikasi akan dilakukan penggabungan beberapa 

komodias yang nantinya akan digunakan untuk perbandingan dalam menentukan 

diversifikasi yang paling tepat untuk usahatani yang dilakukan oleh petani. 

a. Cabai dan Brokoli  

Tabel 4.10  Perbandingan Risiko Produksi Berdasarkan Produktivitas pada Cabai, 

Brokoli dan Portofolio Cabai-Brokoli  

Ukuran Cabai Brokoli Portofolio 

Expected Return 0,288 0,150 0,189 

Variance 0,009 0,005 0,00005 

STDV 0,095 0,070 0,007 

CV 0,415 0,469 0,037 

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2016  

Pada Tabel 4.10. dapat dilihat perbandingan risiko produksi bedasarkan 

produktivitas yang dihadapi petani jika mengusahakan cabai, brokoli, dan 

portofolionya. Dari nilai Coefficient variation nya menunjukan bahwa risiko 

cabai-brokoli sebesar 0,037 ton, hal ini berarti dalam satu kali penen setiap satu 

ton yang dihasilkan dalam usahatani cabai-brokoli akan menghasilkan risiko 

sebesar 0,037 ton, sehingga hasil yang diperoleh petani sebesar 0,963 ton. Jika 

dilihat perbandingan antara risiko spesialisasi cabai dan brokoli, risiko terendah 

adalah risiko portofolionya, sehingga diversifikasi cabai-brokoli bisa digunakan 

dalam usahatani sayuran organik, namun hal ini tidak dapat menghilangkan 

keseluruhan risiko, karena diversifikasi memang dapat mengurangi risiko tetapi 

tidak dapat menghilangkan risiko seluruhnya menjadi nol. 
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b. Cabai dan Lobak  

Tabel 4.11  Perbandingan Risiko Produksi Berdasarkan Produktivitas pada Cabai, 

Lobak dan Portofolio Cabai-Lobak  

Ukuran Cabai Lobak Portofolio 

Expected Return 0,288 0,345 0,263 

Variance 0,009 0,030 0,0002 

Standart deviasi 0,095 0,174 0,015 

CV  0,415 0,505 0,059 

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2016 

Pada Tabel 4.11 dapat dilihat perbandingan risiko produksi bedasarkan 

produktivitas jika petani mengusahakan cabai, lobak, dan portofolionya. Dari nilai 

coefficient variation nya menunjukan bahwa risiko cabai-lobak sebesar 0,059 ton, 

hal ini berarti dalam satu kali penen setiap satu ton yang dihasilkan dalam 

usahatani cabai-lobak akan menghasilkan risiko sebesar 0,059 ton, sehingga hasil 

yang diperoleh petani sebesar 0,941 ton. Jika dilihat perbandingan antara risiko 

spesialisasi cabai dan lobak, risiko terendah adalah risiko portofolionya, sehingga 

diversifikasi cabai-lobak bisa digunakan dalam usahatani sayuran organik, namun 

hal ini tidak dapat menghilangkan keseluruhan risiko, karena diversifikasi 

memang dapat mengurangi risiko tetapi tidak dapat menghilangkan risiko 

seluruhnya menjadi nol. 

c. Brokoli dan Lobak  

Tabel 4.12 Perbandingan Risiko Produksi Berdasarkan Produktivitas pada 

Brokoli, Lobak dan Portofolio Brokoli-Lobak  

Ukuran Brokoli Lobak Portofolio 

Expected Return 0,150 0,345 0,209 

Variance 0,005 0,030 0,0002 

Standart deviasi 0,070 0,174 0,013 

CV  0,469 0,505 0,060 

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2016 

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat perbandingan risiko produksi bedasarkan 

produktivitas yang dihadapi petani jika mengusahakan brokoli, lobak, dan 

portofolionya. Dari nilai coefficient variation nya menunjukan bahwa risiko 

brokoli-lobak sebesar 0,060 ton, hal ini berarti dalam satu kali penen setiap satu 

ton yang dihasilkan dalam usahatani brokoli-lobak akan menghasilkan risiko 
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sebesar 0,060 ton, sehingga hasil yang diperoleh petani sebesar 0,94 ton. Jika 

dilihat perbandingan antara risiko spesialisasi brokoli dan lobak, risiko terendah 

adalah risiko portofolionya, sehingga diversifikasi brokoli-lobak bisa digunakan 

dalam usahatani sayuran organik, namun hal ini tidak dapat menghilangkan 

keseluruhan risiko, karena diversifikasi memang dapat mengurangi risiko tetapi 

tidak dapat menghilangkan risiko seluruhnya menjadi nol. 

d. Cabai, Brokoli, dan Lobak 

Tabel 4.13  Perbandingan Risiko Produksi Berdasarkan Produktivitas pada Cabai, 

Brokoli, Lobak dan Portofolio Cabai-Brokoli-Lobak  

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2016 

 Pada dasarnya penggabungan penanaman atau melakukan budidaya secara 

tumpangsari tidak dapat menghilangkan risiko yang ada, hal ini dilakukan hanya 

untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi dalam budidaya atau usahatani yang 

dilakukan. Dari Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai coefficient variation dari 

penggabungan ketiga komoditas yaitu cabai-brokoli-lobak, memiliki nilai yang 

lebih kecil dibandingkan nilai risiko dari masing-masing komoditas pada kegiatan 

spesialisasi yaitu sebesar 0,051 ton yang artinya dalam satu kali penen setiap satu 

ton petani mengusahakan diversifikasi cabai-brokoli-lobak maka risiko yang 

diperoleh sebesar 0,051 ton sehingga hasil yang diperoleh petani sebesar 0,949 

ton. Menurut Sembiring (2010) diversifikasi dapat mengurangi risiko produksi 

yang ada. Tetapi dengan melakukan diversifikasi usahatani, tidak membuat risiko 

produksi menjadi nol. Artinya meskipun petani telah melakukan diversifikasi, 

tetapi petani akan tetap  menghadapi risiko produksi. Hal ini dapat dilihat pada 

hasil yang diperoleh petani untuk nilai coefficient variationnya yang tidak sama 

dengan nol. Oleh karena itu diversifikasi usahatani merupakan altenatif yang tepat 

untuk meminimalkan risiko sekaligus melindungi dari fluktuasi produksi.  

 

 

Ukuran Cabai Brokoli Lobak Portofolio 

Expected Return 0,288 0,150 0,345 0,217 

Variance 0,009 0,005 0,030 0,0001 

Standart deviasi 0,095 0,070 0,174 0,011 

CV  0,415 0,469 0,505 0,051 
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4.5.2.2. Penilaian Risiko Produksi Berdasarkan Pendapatan Pada Kegiatan 

Diversivikasi 

Pada Kegiatan diversifikasi akan dilakukan penggabungan beberapa 

komodias yang nantinya akan digunakan untuk perbandingan dalam menentukan 

diversifikasi yang paling tepat untuk kelompok tani Tranggulasi. Risiko produksi 

berdasarkan pendapatan pada kegiatan diversifikasi dapat dilihat pada Tabel 

dibawah ini: 

a. Cabai dan Brokoli  

Tabel 4.14   Perbandingan Risiko Produksi Berdasarkan Pendapatan pada Cabai, 

Brokoli dan Portofolio Cabai-Brokoli  
Ukuran Cabai  Brokoli  Portofolio  

Expected Return 74.178.697 8.500.676 41.339.687 

Variance 1.042.965.471.767.170 38.963.011.637.456 362.610.858.795.241 

STDV 31.842.652 6.242.036 19.042.344 

CV 0,429 0,734 0,461 

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2016 

Pada Tabel 4.14, dapat diketahui bahwa perbandingan risiko produksi 

berdasarkan pendapatan yang diperoleh petani jika mengusahakan cabai dan 

brokoli serta portofolionya. Dari nilai coefficient variation menunjukan bahwa 

risiko portofolio cabai-brokoli sebesar Rp 0,461, hal ini berarti dalam satu kali 

penen setiap satu rupiah yang dihasilkan dalam usahatani cabai-brokoli akan 

menghasilkan risiko sebesar Rp 0,461, sehingga hasil yang diperoleh petani 

sebesar Rp 0,539. Dari nilai coefficient variation juga dapat diketahui untuk setiap 

nilai pendapatan yang diperoleh perusahaan, risiko portofolio cabai-brokoli lebih 

tinggi dari risiko spesialisasi cabai dan lebih rendah dari spesialisasi brokoli. Hal 

ini dikarenakan harga jual brokoli lebih rendah dibandingkan dengan harga jual 

cabai, sehingga megakibatkan risiko spesialisasi brokoli lebih tinggi daripada 

risiko spesialisasi yang dimiliki cabai. 
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b. Cabai dan Lobak 

Tabel 4.15  Perbandingan Risiko Produksi Berdasarkan Pendapatan pada Cabai, 

Lobak dan Portofolio Cabai-Lobak  
Ukuran  Cabai  Lobak  Portofolio  

Expected Return 74.178.697 5.186.511 51.785.128 

Variance 1.042.965.471.767.170 26.588.184.419.413 494.162.931.962.925 

STDEV 31.842.652 5.156.373 22.229.776 

CV 0,429 0,994 0,429 

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2015  

 Pada Tabel 4.15,  dapat diketahui bahwa perbandingan risiko produksi 

berdasarkan pendapatan yang diperoleh petani jika mengusahakan Cabai dan 

Lobak serta portofolionya. Dari nilai coefficient variation menunjukan bahwa 

risiko portofolio cabai-lobak sebesar Rp 0,429, hal ini berarti dalam satu kali 

penen setiap satu rupiah yang dihasilkan dalam usahatani cabai-lobak akan 

menghasilkan risiko sebesar Rp 0,429, sehingga hasil yang diperoleh petani 

sebesar Rp 0,571. Nilai portofolio cabai-lobak mempunyai hasil yang sama 

dengan nilai spesialisasi cabai dan lebih rendah dari spesialisasi lobak. Lobak 

memiliki nilai coefficient variation tinggi dikarenakan, harga jual lobak yang 

sangat rendah sehingga mengakibatkan risiko produksi yang dimiliki lobak 

sangatlah tinggi. 

c. Brokoli dan Lobak 

Tabel 4.16 Perbandingan Risiko Produksi Berdasarkan Pendapatan pada Brokoli, 

Lobak dan Portofolio Brokoli-Lobak  
Ukuran  Brokoli  Lobak  Portofolio  

Expected Return 8.500.676 5.186.511 5.934.434 

Variance 38.963.011.637.456 26.588.184.419.413 18.989.093.247.304 

STDEV 6.242.036 5.156.373 4.357.648 

CV 0,734 0,994 0,734 

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2015 

 Pada Tabel 4.16,  dapat diketahui bahwa perbandingan risiko produksi 

berdasarkan pendapatan yang diperoleh petani jika mengusahakan brokoli  dan 

lobak serta portofolionya. Dari nilai coefficient variation menunjukan bahwa 

risiko portofolio brokoli-lobak sebesar Rp 0,734, hal ini berarti dalam satu kali 

penen setiap satu rupiah yang dihasilkan dalam usahatani brokoli-lobak akan 

menghasilkan risiko sebesar Rp 0,734, sehingga hasil yang diperoleh petani 

sebesar Rp 0,266. Nilai portofolio brokoli-lobak mempunyai hasil yang sama 
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dengan nilai spesialisasi brokoli dan lebih rendah dari spesialisasi lobak. Lobak 

memiliki nilai coefficient variation tinggi dikarenakan, harga jual lobak yang 

sangat rendah sehingga mengakibatkan risiko produksi yang dimiliki lobak 

sangatlah tinggi. Pada diversifikasi brokoli-lobak nilai coefficient variation 

portofolinya lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas yang lain, dikarenakan 

pada dasarnya brokoli dan lobak sangat rentan terhadap serangan hama dan 

penyakit jika di tanam pada musim penghujan, maka dari itu mengakibatkan 

produksi yang berfluktuatif pada brokoli-lobak sehingga nilai coefficient variation 

menjadi tinggi.  

d. Cabai, Brokoli, dan Lobak 

Tabel 4.17  Perbandingan Risiko Produksi Berdasarkan Pendapatan pada Cabai, 

Brokoli, Lobak dan Portofolio Cabai-Brokoli-Lobak  

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2016 

 Pada Tabel 4.17, dapat diketahui bahwa perbandingan risiko produksi 

berdasarkan pendapatan yang diperoleh petani jika mengusahakan cabai, brokoli 

dan lobak serta portofolionya. Dari nilai coefficient variation menunjukkan bahwa 

risiko portofolio cabai-brokoli-lobak sebesar Rp 0,461 hal ini berarti dalam satu 

kali penen setiap satu rupiah yang dihasilkan dalam usahatani cabai-brokoli-lobak 

akan menghasilkan risiko sebesar Rp 0,461, sehingga hasil yang diperoleh petani 

sebesar Rp 0,539. Risiko portofolio cabai-brokoli-lobak lebih tinggi dari risiko 

spesialisasi cabai, namun lebih rendah dari risiko spesialisasi brokoli, dan lobak. 

Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi dapat digunakan oleh petani dalam 

berusahatani sayuran organik, meskipun hasil dari risiko tidak bernilai nol, tetapi 

dengan diversifikasi petani dapat mengurangi risiko dan dapat menutupi 

kegagalan yang akan terjadi pada setiap komoditas yang ditanam. 

 

 

Ukuran Cabai Brokoli Lobak Portofolio 

Expected Return 74.178.697 8.500.676 5.186.511 33.990.409 

Variance 1.042.965.471.767.170 38.963.011.637.456 26.588.184.419.413 245.142.847.254.659 

Standart deviasi 31.842.652 6.242.036 5.156.373 15.657.038 

CV  0,429 0,734 0,994 0,461 
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4.6. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi risiko produksi 

Pada dasarnya risiko yang dihadapi oleh petani meliputi beberapa faktor 

diantaranya adalah faktor alam dan non alam yang dapat dilihat pada Tabel 4.18 

Tabel 4.18 Sumber Risiko yang Dialami Petani 
Sumber risiko Tidak Terjadi Sering Terjadi Total 

 Jumlah  % Jumlah % Jumlah % 

Cuaca 0 0 30 100 30 100 

Ketersediaan Air 20 66,7 10 33,4 30 100 

Hama dan Penyakit 10 33,4 20 66,7 30 100 

Ketersediaan 

Pupuk 

5 16,7 25 83,4 30 100 

Ketersediaan 

Benih 

15 50 15 50 30 100 

Ketersediaan 

Pestisida 

5 16,7 25 83,4 30 100 

 

 Tabel 4.18 menjelaskan tentang sumber risiko yang sering dialami petani. 

Risiko dikelompokkan menjadi 6 kelompok, dimana sumber risiko yang paling 

banyak terjadi pada petani adalah sumber risiko cuaca dengan presentase 100%. 

Menurut Cher (2011), curah hujan yang tinggi menjadi faktor atau sumber utama 

permasalahan risiko produksi yang dialami petani. Curah hujan yang tinggi akan 

menyebabkan produktivitas sayur menurun dikarenakan tanaman rentan terhadap 

hama penyakit dan menimbulkan kebusukan pada tanaman sehingga produksi 

sayuran tidak optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

pada petani dari kelompok tani Tranggulasi, Cuaca tidak menentu sering dialami 

petani, sehingga membuat produksi cabai dan brokoli yang ditanam menjadi 

berkurang dikarenakan, banyaknya cabai dan brokoli yang mengalami serangan 

hama dan penyakit, yang mengakibatkan cabai dan brokoli mengalami busuk 

daun dan busuk buah, sehingga membuat cabai dan brokoli tidak dapat dipanen 

dengan maksimal. Sedangkan sumber risiko yang tidak terjadi pada petani 

berdasarkan Tabel 4.18 adalah risiko ketersediaan air dengan presentase 66,7%. 

Pada dasarnya di desa Batur, ketersediaan air sangat cukup untuk memenuhi 

kebutuhan setiap lahan yang dimiliki petani. Dan jika musim kemarau tiba, 

hampir setiap petani dari kelompok tani Tranggulasi mempunyai pompa air yang 

disalurkan ke sungai terdekat untuk mengambil air dan kemudian digunakan 

untuk menyirami sayuran yang mereka tanam.  
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Dengan adanya faktor diatas maka perlu adanya upaya penanganan yang 

dilakukan petani untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Petani yang tergabung 

dalam kelompok tani Tranggulasi pada dasarnya sudah melakukan altenatif atau 

cara untuk mengatasi risiko produksi, hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.19 

Tabel 4.19 Upaya Risiko yang Dilakukan Petani 
Upaya Petani Tidak Dilakukan Jarang 

Dilakukan 

Selalu Dilakukan  Total 

 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

AUR1 20 66,7 0 0 10 33,4 30 100 

AUR2 30 100 0 0 0 0 30 100 

AUR3 0 0 0 0 30 100 30 100 

AUR4 0 0 10 33,4 20 66,7 30 100 

AUR5 0 0 15 50 15 50 30 100 

AUR6 0 0 5 16,7 25 83,4 30 100 

AUR7 0 0 15 50 15 50 30 100 

AUR8 0 0 5 16,7 25 83,4 30 100 

AUR9 0 0 10 33,4 20 66,7 30 100 

AUR10 0 0 10 33,4 20 66,7 30 100 

AUR11 20 66,7 5 16,7 5 16,7 30 100 

AUR12 0 0 15 50 15 50 30 100 

AUR13 0 0 20 66,7 10 33,4 30 100 

AUR14 0 0 10 33,4 20 66,7 30 100 

 

Keterangan: AUR) Upaya Yang Dilakukan Petani 

Upaya yang dilakukan petani : 

AUR1: Pola tanam setiap varietas 
AUR2: Sistem produksi monokultur 

AUR3: Sistem produksi tumpangsari 

AUR4: Pemilihan bibit unggul 

AUR5: Penambahan luas lahan  

AUR6: Pengaturan jarak tanam 

AUR7: Penyulaman 

AUR8: Pemilihan pupuk berkualitas 

AUR9: Pemilihan waktu tanam 

AUR10: Pemilihan waktu panen 

AUR11: Penggunaan teknologi modern 

AUR12: Pemilihan sayuran risiko kecil harga rendah 

AUR13: Pemilihan sayuran risiko besar harga tinggi 

AUR14: Melakukan sistem pola tanam berdasarkan kesepakatan bersama 

Pada Tabel 4.19 dapat dilihat berbagai upaya yang telah dilakukan petani 

dalam usahatani mereka. Terdapat kurang lebih 14 upaya yang telah dilakukan 

oleh petani, dan upaya yang paling banyak dilakukan petani adalah dengan 

melakukan pola tanam secara tumpangsari dengan presentase 100%. Menurut 

Cher (2011) diversifikasi harus dilakukan jika petani mengusahakan beberapa 

komoditi.  
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Wulandari (2014) diversifikasi pertanian adalah pengalokasian sumber daya 

pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan secara ekonomi 

maupun lingkungan. Sumber daya pertanian dapat berupa lahan pertanian, 

bangunan (kandang, lumbung, rumah tanaman, dan sebagainya), mesin pertanian, 

hingga input pertanian lainnya seperti pupuk. Diversifikasi dapat menuju kepada 

penanaman berbagai jenis tanaman dalam satu lahan, memelihara beberapa jenis 

hewan ternak dalam satu kandang, hingga pemanfaatan lahan untuk tujuan 

komersial seperti restoran yang menyajikan hasil pertanian (metode pemasaran 

farm-to-table). Menurut Wulandari (2014) Diversifikasi pertanian diyakini dapat 

menjawab tantangan pertanian saat ini karena perubahan iklim membawa 

ketidakpastian cuaca sehingga variasi produksi dapat menyelamatkan pendapatan 

petani. Diversifikasi dapat dilakukan pada lahan yang berbeda dan secara 

tumpangsari tetapi dalam waktu yang sama. Kegiatan produksi yang mengalami 

penurunan akan dapat ditutupi dengan melakukan diversifikasi sehingga 

perusahaan dapat mengatasi kegagalan atau risiko yang terjadi. Berdasarkan hasil 

wawancara, diversifikasi sudah dilakukan oleh semua petani anggota kolompok 

tani Tranggulasi dalam budidaya sayuran organik, hal ini bertujuan untuk 

meminimalisir terjadinya kegagalan pada salah satu kegiatan usahatani, sehingga 

jika salah satu usahatani yang dilakukan gagal maka petani masih dapat 

memperoleh hasil dari tanaman lainnya yang ditanam dalam satu lahan.  

Pada grafik diatas dapat dilihat pula upaya terendah yang dilakukan petani 

dalam melakukan upaya mengurangi risiko produksi, adalah dengan melakukan 

pola tanam secara monokultur dengan presentase sebesar 100%. Menurut 

Wulandari (2014) penanaman secara monokultur kurang efektif diterapkan pada 

usahatani sayuran organik dikarenakan, sayuran akan mudah terserang penyakit, 

jika gagal maka semua sayuran akan berisiko gagal total, dan tidak bisa 

menambah kesuburan tanah. Berdasarkan hal inilah maka petani dari kelompok 

tani Tranggulasi menghindari pola tanam secara monokultur.  

  

 

 

 




