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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak dari sistem 

pertanian konvensional terhadap lingkungan, kesehatan dan keamanan pangan, 

mengakibatkan saat ini pertanian organik menjadi suatu bisnis dalam dunia pertanian. 

Bisnis pertanian organik selain memproduksi suatu produk yang aman untuk 

dikonsumsi, diharapkan pula dalam jangka panjang dapat meningkatkan dan 

mempertahankan tingkat produksi serta kesuburan lahan (Salikin, 2003). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan gizi pangan organik 

lebih tinggi dibandingkan dengan pangan konvensional. Sayur organik mempunyai 

kandungan yang lebih tinggi sebanyak 27% vitamin C, 29% zat besi, dan 14% fosfor, 

dan mempunyai kandungan mineral 10 kali lebih tinggi dibandingkan sayuran 

anorganik. Selain unggul dari sisi nutrisi dan cita rasa, bahan pangan organik juga 

bebas bahan kimia berbahaya, sehingga baik untuk kesehatan (Anwar et al., 2009). 

Manfaat mengkonsumsi sayuran organik yang lebih besar dibandingkan sayuran 

anorganik, tentu saja akan meningkatkan permintaan sayuran organik. Dengan 

meningkatnya permintaan akan sayuran organik, maka bisnis ini masih berpeluang 

besar untuk dikembangkan.  

Meskipun usahatani sayuran organik berprospek ke depannya, namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa pertanian merupakan sebuah bisnis yang sangat tergantung 

dengan alam. Sifat khas ini mengakibatkan harga komoditas pertanian relatif 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dapat mengancam keberlanjutan 

usahatani. Selain itu, biaya produksi dalam usahatani organik tergolong cukup tinggi. 

Hal ini karena pemeliharaan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 

(OPT) masih mengandalkan tenaga kerja manusia. Sampai saat ini, CV. Kebun Citra 

Sehat Organik belum secara rinci melakukan kegiatan ekonomi yang terkait dengan 

perhitungan usahataninya. Hal tersebut perlu dilakukan, mengingat pentingnya untuk 

mengetahui penerimaan, biaya produksi, pendapatan, nilai Revenue Cost Ratio (R/C 

ratio) dan nilai Break Event Point (BEP) harga produk. Analisis usahatani, membantu 

pelaku bisnis dalam mengambil keputusan secara tepat dalam memanajemen faktor-

faktor produksi yang ada secara efektif dan efisien. Pada dasarnya kapasitas 

manajemen turut serta dalam menentukan keberlanjutan suatu usahatani.  
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Karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana 

penerimaan, biaya produksi, pendapatan, nilai R/C ratio, nilai BEP harga produk, 

tingkat keberlanjutan usahatani, serta trend permintaan dan harga dari komoditas 

sayuran organik.  

1.2. Tujuan 

1. Menganalisis penerimaan, biaya produksi, pendapatan, nilai R/C ratio dan  

nilai BEP harga sayuran organik. 

2. Mengetahui tingkat keberlanjutan usahatani sayuran organik dalam aspek 

ekonomi. 

3. Mengestimasi trend permintaan dan harga sayuran organik. 

 

1.3. Signifikansi 

Dari segi ilmiah, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam bidang agribisnis, khususnya mengenai keberlanjutan usahatani sayuran 

organik dari aspek ekonomi. 

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

pelaku agribisnis sayuran organik dalam mempertahankan keberlanjutan 

usahataninya, menganalisis penerimaan, biaya produksi, pendapatan, nilai R/C ratio 

dan nilai BEP harga dari usahatani yang dijalankan, serta mengestimasi trend 

permintaan dan harga produk yang diusahakan. 

1.4. Batasan Masalah 

Dalam penelitian, peneliti harus memberikan batasan pengertian dari setiap 

istilah, konsep atau variabel  yang digunakan sebagai pedoman peneliti untuk 

mengoperasionalkannya. Batasan masalah perlu dicantumkan jika peneliti akan 

membatasi penelitiannya dalam kondisi tertentu saja (Murdiyatmoko, 2007 dan 

Umar, 1997). Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Keberlanjutan usahatani dalam aspek ekonomi adalah tingkat keberlanjutan 

usahatani setiap komoditas sayuran organik dari sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah 

hingga sangat rendah yang diukur dengan 2 parameter yaitu: kestabilan harga produk 

dan kontribusi produk terhadap pendapatan. 

Kestabilan harga produk adalah harga masing-masing komoditas sayuran organik 

selama 11 bulan terakhir, kecuali untuk komoditas Bawang Daun (selama 8 bulan 
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terakhir) dengan nilai koefisien variasi yang kecil. Semakin kecil nilai koefisien 

variasi, maka harga sayuran semakin stabil. 

Kontribusi sayuran organik terhadap pendapatan adalah persentase yang 

dihasilkan dari pendapatan masing-masing komoditas sayuran organik dibagi dengan 

total pendapatan keenam komoditas tersebut dalam satuan rupiah (Rp)/hektar 

(ha)/bulan. 

Analisis usahatani yang dimaksud adalah perhitungan terhadap penerimaan, biaya 

produksi (fixed cost dan variable cost), pendapatan, nilai R/C ratio, dan nilai BEP 

harga selama 1 musim tanam terakhir dari komoditas Buncis (Phaseolus vulgaris), 

Brokoli (Brassica oleraceae), Tomat (Solanum lycopersicum), Wortel (Daucus 

carota), Bayam Hijau (Amaranthus hybridus), dan Bawang Daun (Allium fistulosum). 

Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima dari hasil penjualan tiap komoditas 

sayuran organik, dalam 1 musim tanam dan dinyatakan dengan satuan Rp/ha/musim 

tanam (MT). 

Biaya produksi adalah sejumlah biaya (biaya tetap dan biaya variabel) yang 

dikeluarkan selama 1 musim tanam untuk menghasilkan tiap komoditas sayuran 

organik, dan dinyatakan dengan satuan Rp/ha/MT. 

Biaya tetap adalah iuran pengairan, pajak tanah, biaya keamanan, akomodasi  

pertemuan, serta biaya penyusutan bangunan dan peralatan. 

Biaya variabel terdiri dari benih, pocisan, pupuk, biopestisida, mulsa, tali rafia, 

bambu, pestisida nabati, tenaga kerja, plastik pengemasan, dan biaya transportasi.  

Pendapatan adalah selisih penerimaan dengan biaya produksi tiap komoditas 

sayuran organik selama 1 musim tanam terakhir, dan dinyatakan dalam satuan   

Rp/ha/MT. 

Nilai R/C Ratio adalah perbandingan antara penerimaan yang diperoleh dengan 

biaya produksi yang dikeluarkan dari tiap komoditas sayuran organik selama 1 

musim tanam terakhir per ha. 

Nilai BEP harga merupakan tingkat harga minimum yang harus ditetapkan agar 

suatu usahatani tidak mengalami kerugian tetapi juga tidak memperoleh keuntungan. 

Trend permintaan adalah gambaran perkembangan jumlah tiap komoditas sayuran 

organik yang mampu terjual selama 11 bulan terakhir dan dinyatakan dengan satuan 

kilogram (kg). 

Trend harga produk adalah gambaran perkembangan satuan nilai yang diberikan 

pada tiap komoditas sayuran organik dalam 11 bulan terakhir, kecuali komoditas 

Bawang Daun (dalam 8 bulan terakhir) dan dinyatakan dengan satuan Rp/kg. 


