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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Sayuran Organik 

Menurut United States Department of Agriculture Consumer Brochure, 

produk pertanian organik adalah produk yang dihasilkan dengan mengutamakan 

penggunaan sumber-sumber terbarukan (renewable resources), serta terdapat 

konversi lahan dan air untuk meningkatkan kualitas lingkungan bagi generasi 

mendatang (Gold, 2009). Definisi lainnya, produk organik adalah produk yang 

dihasilkan tanpa memakai pestisida, pupuk kimia, hormon, antibiotik maupun bahan-

bahan kimia tambahan lainnya, dan diharapkan setidaknya 95% menggunakan bahan-

bahan organik (Anonim, 2011). 

Saat ini bahan pangan organik mulai diminati banyak orang, salah satu bahan 

pangan organik yang diminati adalah sayuran organik. Sayuran organik ini memiliki 

harga yang relatif mahal dan penampilannya juga kurang menarik, namun memiliki 

manfaat bagi kesehatan karena diproduksi dengan tidak menggunakan bahan kimia. 

Fakta penelitian terbaru menunjukkan keunggulan nutrisi dari bahan pangan organik. 

Sayuran organik diperoleh dari hasil budidaya secara organik tanpa menggunakan 

input produksi yang mengandung bahan kimia, seperti pupuk kimia (Urea, KCl, 

TSP), pestisida, herbisida, insektisida, fungisida, dan bahan kimia lain. Jadi 

pembudidayaannya hanya digunakan pupuk kandang dan kompos (Rifai et al., 2008). 

Sistem budidaya organik memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan 

sistem budidaya anorganik. Kelebihan dari sistem budidaya organik antara lain; 1) 

tidak menggunakan pupuk maupun pestisida kimia yang dapat mencemari 

lingkungan, serta produknya tidak mengandung racun, 2) tanaman organik 

mempunyai rasa yang lebih manis dibandingkan tanaman anorganik, 3) produk 

tanaman organik lebih mahal. Kekurangannya yaitu; 1) kebutuhan tenaga kerja lebih 

banyak, terutama untuk pengendalian hama dan penyakit dikarenakan masih 

dilakukan secara manual dan pestisida alami yang perlu dibuat sendiri, 2) penampilan 

fisik tanaman organik kurang bagus, misalnya berukuran lebih kecil dan daun 

berlubang-lubang (Pracaya, 2007). 

Sistem budidaya organik merupakan salah satu model pertanian berkelanjutan 

yang ekonomis, ekologis dan berbudaya (Tresnawati et al., 2006). Kebergantungan 

terhadap input buatan dan manipulasi sumber daya alam untuk memaksimalkan 

keuntungan pada sistem pertanian konvensional telah mulai mengarah pada 

ketidakstabilan sistem produksi. Salah satu faktor yang diperkirakan berpengaruh 

cukup signifikan terhadap stabilitas sistem produksi adalah sistem pertanaman 
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(monokultur dan polikultur). Sistem pertanian polikultur pada dasarnya merupakan 

sistem yang biasa digunakan dalam usahatani sayuran organik. Ditinjau dari sisi 

komersialisasi usaha, sistem monokultur dianggap lebih teruji kelayakannya 

dibandingkan dengan sistem polikultur. Secara teoritis, efisiensi penggunaan sumber 

daya serta economic of scale lebih memungkinkan dicapai pada sistem monokultur. 

Sementara itu, polikultur memberikan ruang yang lebih leluasa kemungkinan 

tercapainya keseimbangan antara kelayakan ekonomis dan kelayakan ekologis, 

sebagai salah satu prasyarat pertanian berkelanjutan. Keunggulan polikultur meliputi: 

1) memanfaatkan berbagai faktor lingkungan secara lebih efisien, 2) memberikan 

stabilitas produksi yang lebih tinggi, 3) memberikan perlindungan terhadap tanah, 4) 

memberikan produksi total dan pengembalian yang lebih tinggi, 5) menjamin 

penawaran pangan yang lebih kontinyu (Adiyoga et al., 2004). 

2.1.2.  Keberlanjutan Usahatani 

Menurut Reijntjes et al. (1992), keberlanjutan dapat diartikan sebagai menjaga 

agar suatu upaya terus berlangsung, kemampuan untuk bertahan dan menjaga agar 

tidak merosot. Dalam konteks pertanian, keberlanjutan pada dasarnya berarti 

kemampuan untuk tetap produktif sekaligus tetap mempertahankan basis sumber 

daya. Dalam menilai pertanian untuk dikatakan pertanian berkelanjutan jika mantap 

secara ekologis, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi, dan luwes. 

Keberlanjutan secara ekonomis, berarti bahwa petani bisa cukup menghasilkan untuk 

pemenuhan kebutuhan dan atau pendapatan sendiri, serta mendapatkan penghasilan 

yang mencukupi untuk mengembalikan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. 

Keberlanjutan ekonomis ini bisa diukur bukan hanya dalam hal produk usahatani 

yang langsung namun dalam hal fungsi seperti melestarikan sumber daya alam dan 

meminimalkan resiko. 

Dimensi ekonomi dalam menilai bagaimana kondisi keberlanjutan usahatani 

terdiri atas 6 atribut atau parameter yaitu: kestabilan harga produk, kontribusi produk 

terhadap pendapatan petani, kontribusi  produk terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD), transfer keuntungan, ketersediaan lembaga pemasaran dan ketersediaan 

lembaga keuangan (Mamat et al., 2006). 

Salah satu ukuran keberlanjutan usahatani adalah besarnya produktivitas 

usahatani yang diperoleh petani. Dalam hal produktivitas, yang paling utama adalah 

kestabilannya, serta pertumbuhannya walaupun kondisi lingkungan internal maupun 

eksternal berubah-ubah (Husaini et al., 2011). Fluktuasi harga yang tinggi 

menyebabkan penerimaan dan keuntungan usaha yang diperoleh petani dari hasil 

kegiatan usahataninya sangat berfluktuatif. Kondisi demikian tidak kondusif bagi 

pengembangan agribisnis hortikultura karena keuntungan yang diperoleh dari 
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kegiatan agribisnis hortikultura menjadi tidak stabil, padahal tingkat keuntungan yang 

stabil umumnya merupakan daya tarik utama bagi pelaku bisnis  untuk melakukan 

investasi dan memperluas usahanya. Fluktuasi harga komoditas pada dasarnya terjadi 

akibat ketidakseimbangan antara kuantitas pasokan dan kuantitas permintaan yang 

dibutuhkan konsumen. Jika terjadi kelebihan pasokan maka harga komoditas akan 

turun, sebaliknya jika terjadi kekurangan pasokan (Irawan, 2007). 

Tingkat pendapatan bersih usahatani juga menjadi indikator tingkat 

keberlanjutan usahatani. Agar berkelanjutan, maka usahatani harus memberikan 

profitabilitas bagi petani. Analisis kontribusi pendapatan atau keuntungan dilakukan 

dengan membandingkan persentase pendapatan usaha terhadap total pendapatan yang 

diperoleh (Husaini et al., 2011).  

2.1.3. Analisis Usahatani  

Ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani 

menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor 

produksi seefektif dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan 

pendapatan semaksimal mungkin (Suratiyah, 2008). Analisis usahatani diperlukan 

untuk mengetahui tingkat keuntungan yang bisa diperoleh dari usahatani. Selain itu, 

juga untuk mengendalikan penggunaan biaya dan perencanaan bagi lahan pertanaman 

yang baru (Warisno et al., 2010a). 

Dalam melakukan analisis usahatani ini, seseorang dapat melakukannya 

menurut kepentingan untuk apa analisis usahatani yang dilakukannya. Menurut 

Soekartawi (1990) dalam Sutjipta (2006), tujuan dari analisis usahatani adalah untuk 

mengetahui: 1) Keunggulan komparatif (comparative advantage), 2) Kenaikan hasil 

yang semakin menurun (law of diminishing returns), 3) Efek Substitusi (substitution 

effect), 4) Pengeluaran biaya usahatani (farm expenditure), 5) Biaya yang diluangkan 

(opportunity cost), 6) Pemilikan cabang usaha (macam tanaman lain apa yang dapat 

diusahakan), 7) Baku timbang tujuan (goal trade-off).  

Analisis usahatani pada dasarnya sama yaitu mencari informasi tentang 

keragaan suatu usahatani yang dilihat dari berbagai aspek. Analisis usahatani sangat 

penting, karena tiap macam tipe usahatani pada tiap macam skala usaha dan pada tiap 

lokasi tertentu berbeda satu sama lain, karena hal tersebut memang ada perbedaan 

dalam karakteristik yang dipunyai pada usahatani yang bersangkutan. Pada analisis 

usahatani, maka data tentang penerimaan, biaya dan pendapatan usahatani perlu 

diketahui. Cara analisis terhadap tiga variabel tersebut merupakan analisis anggaran 

arus uang tunai (cash flow analysis) (Soekartawi, 1990 dalam Sutjipta, 2006). 

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi dengan harga jual, 

biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam suatu usahatani 
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dan pendapatan usahatani selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Biaya usahatani 

biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak 

tetap (variable cost). Biaya tetap umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif 

tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak 

atau sedikit. Biaya tidak tetap biasanya didefinisikan sebagai biaya yang besar-

kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh. Sebagai penerjemahan efisiensi 

usahatani adalah dapat dilihat dari besarnya R/C ratio (Sutjipta, 2006). R/C ratio 

adalah perbandingan antara penerimaan dalam nilai uang dengan besarnya biaya yang 

dikeluarkan dalam usahatani tersebut. Jika R/C ratio > 1, maka usahatani efisien, dan 

layak diusahakan, sebaliknya jika R/C ratio < 1, maka usahatani tidak efisien, dan 

tidak layak diusahakan (Soekartawi dalam Agus et al., 2006).  

Paramater lain yang juga digunakan untuk menilai kelayakan usahatani adalah 

melalui perhitungan Break Event Point (BEP). BEP harga produksi menggambarkan 

tingkat harga terendah untuk mencapai titik pulang modal. Tingkat harga terendah ini 

merupakan harga dasar. Apabila harga jual ditingkat petani lebih rendah 

dibandingkan harga dasar, maka usahatani akan mengalami kerugian. Jika harga jual 

ditingkat petani lebih besar dari harga dasar maka usahatani akan memperoleh 

keuntungan (Faqih, 2009). 

2.1.4. Trend Permintaan dan Harga 

Dalam mengestimasi trend, data yang digunakan adalah data berkala. Data 

berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, untuk menggambarkan 

perkembangan suatu kegiatan. Analisis data berkala memungkinkan kita untuk 

mengetahui perkembangan waktu atau beberapa kejadian serta hubungannya terhadap 

kejadian lainnya (Supranto, 2000a). 

Produksi akan mempengaruhi harga. Produksi naik mengakibatkan supply 

naik. Apabila permintaan dan daya beli tetap, harga barang tersebut akan turun, dan 

penurunan produksi menyebabkan harga naik. Sebaliknya harga juga mempengaruhi 

produksi, apabila harga suatu barang merosot terus atau menunjukkan trend yang 

menurun, maka produsen tidak akan bergairah untuk meningkatkan produksi. Akan 

tetapi, kalau harga barang menunjukkan trend yang naik, hal ini akan mendorong 

produsen untuk memproduksi lebih banyak (Supranto, 2000b). 

Permintaan akan suatu barang menunjukkan berapa jumlah yang akan dibeli 

(Qd) pada berbagai kemungkinan harga (P) selama waktu tertentu (ceteris paribus). 

Antara harga (price) dan permintaan (demand) mempunyai hubungan berbalikan; 

kalau P naik (+), maka Qd berkurang (-); sedang kalau P turun (-), maka Qd 

bertambah (+) (Gilarso, 2003). 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Matrik Penelitian Terdahulu  

Peneliti Topik Variabel Hasil 

Pertiwi 
(2008) 

Analisis 
Usahatani 
Sayuran Organik 
di PT. Anugerah 
Bumi Persada 

Pendapatan, 
nilai R/C 
ratio, 
prospek 
pasar 

Pendapatan atas biaya total dengan urutan dari yang 
terbesar yaitu kubis, horenso, hakusai, brokoli dan 
tomat. Nilai R/C ratio kelima komoditas lebih besar 
dari 1. 

Nopiana 
et al. 
(2011) 

Analisis 
Pendapatan Pola 
Tanam Beruntun 
Tanaman 
Hortikultura 

Biaya 
produksi, 
penerimaan 
dan 
pendapatan 

Kontribusi tomat, mentimun dan cabai terhadap 
pendapatan berturut-turut adalah 24,77%, 19,17%, dan 
56,06%. 

Irawan 
(2009) 

Fluktuasi Harga, 
Transmisi Harga 
dan Marjin 
Pemasaran 
Sayuran dan 
Buah 

Fluktuasi 
dan 
transmisi 
harga, 
marjin 
pemasaran 

Pada pasar konsumen koefisien  harga bawang merah, 
cabai merah, kentang dan kubis berkisar antara 
14,54%-33,85%, sedangkan untuk komoditas pisang 
dan jeruk hanya sebesar 6,73% dan 8,96%. Hal ini 
menunjukkan bahwa ketidakstabilan harga sayuran 
lebih tinggi daripada buah, padi dan palawija 

2.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Tabel 2.2. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran 

Penerimaan  Harga per satuan (Py) x jumlah produk yang dihasilkan 
(Y) dan dinyatakan dalam rupiah 

Rasio 

Biaya Total Penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel dan 
dinyatakan dalam satuan rupiah 

Rasio 

Biaya Tetap Sejumlah uang yang dikeluarkan berupa iuran pengairan, 
pajak lahan, tunjangan hari raya karyawan, biaya 
keamanan, akomodasi pertemuan, biaya penyusutan 
bangunan dan peralatan, serta dinyatakan dalam satuan 
rupiah 

Rasio 

Biaya Variabel Sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan 
faktor-faktor produksi berupa benih, pocisan, pupuk, 
pestisida nabati, biopestisida, mulsa, bambu, tali rafia, 
tenaga kerja, plastik pengemasan dan biaya transportasi, 
serta dinyatakan dalam satuan rupiah 

Rasio 

Pendapatan Total penerimaan - total biaya, dan dinyatakan dalam 
satuan rupiah 

Rasio 

Nilai R/C Ratio Pendapatan (Revenue) ÷ Biaya total (Cost) Rasio 

Nilai BEP Harga Total Biaya (Total Cost) ÷ Total Produksi (Y) Rasio 

Kestabilan harga 
sayuran organik  

Harga sayuran organik selama 11 bulan terakhir dengan 
nilai koefisien variasi yang kecil. Semakin kecil koefisien 
variasi, harga semakin stabil. 

Rasio  

Kontribusi sayuran 
organik terhadap 
pendapatan 

(Pendapatan dari tiap sayuran organik ÷ Total pendapatan 
dari 6 komoditas tersebut) x 100%   Rasio 

Trend permintaan Estimasi perkembangan jumlah sayuran organik yang 
terjual pada berbagai kemungkinan harga dan dinyatakan 
dalam satuan kg 

Rasio 

Trend harga Estimasi perkembangan harga sayuran organik dan 
dinyatakan dalam satuan Rp/kg 

Rasio 

 


