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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

CV. Kebun Citra Sehat Organik berlokasi di kampung Lembah Nendeut, Desa 

Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Wilayah kota Bogor 

mempunyai iklim dan curah hujan yang berpotensi untuk mengembangkan bisnis 

pertanian sayuran organik, terutama daerah Puncak. Desa Sukagalih, Kecamatan 

Megamendung memiliki ketinggian ±850 meter di atas permukaan laut. Suhu udara 

rata-rata kecamatan Megamendung yaitu 21,33 
0
C dengan curah hujan rata-rata 

3.577,85 mm
 
per tahun (Stasiun Klimatologi Darmaga Bogor, 2010 dalam Ariyanty, 

2011). Letak geografis dari wilayah ini favourable bagi tanaman sayuran serta 

mendukung pertumbuhannya secara optimal. 

 Komoditas sayuran yang sudah dikembangkan di wilayah tersebut bermacam 

ragam baik secara organik maupun anorganik. Sampai saat ini CV. Kebun Citra Sehat 

Organik sudah mengusahakan 35 jenis sayuran antara lain; Cabai, Wortel, Buncis, 

Caisim, Bayam Hijau, Siomak, Kubis, Bit, Selada, Kacang Panjang dan lain 

sebagainya. Adapun produk unggulannya berupa; Brokoli, Kembang Kol, Kailan, 

Sawi Putih, Jagung Manis, Labu Siam dan Tomat. Selera konsumen terhadap 

berbagai macam jenis sayuran organik berbeda. Fenomena ini menyebabkan tingkat 

permintaan konsumen yang berbeda pula terhadap masing-masing komoditas sayuran 

yang diproduksi. Permintaan konsumen yang tinggi terhadap komoditas sayuran 

tertentu, menyebabkan masing-masing komoditas sayuran memberikan share 

keuntungan yang berbeda-beda. 

 

4.2. Profil CV. Kebun Citra Sehat Organik 

4.2.1. Sejarah Singkat CV. Kebun Citra Sehat Organik  

CV. Kebun Citra Sehat Organik merupakan salah satu produsen sayuran 

organik yang telah berdiri selama tiga tahun (2009-2012). Lahan CV. Kebun Citra 

Sehat Organik dibeli pada tahun 2003 dan mulai dibangun villa atau tempat 

perisitirahatan. Kebun  ini didirikan oleh Ibu Diana yang pada saat itu hanya sekedar 

menyalurkan hobinya untuk menanam sayuran organik serta mempunyai keinginan 

hidup sehat. Selain itu, untuk jangka depannya kebun ini didirikan dalam rangka 

memanfaatkan lahan yang kosong, serta view pertanian organik dalam memberi nilai 
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tambah untuk pembangunan villa yang baru. Pada tahun 2008, lahan CV. Kebun 

Citra Sehat Organik mulai dialihkan menjadi lahan pertanian organik, sedangkan 

usahatani sayuran organik baru dimulai pada tahun 2009 hingga saat ini. Sampai saat 

ini, lahan CV. Kebun Citra Sehat Organik belum dilakukan sertifikasi sebagai lahan 

organik. Hal ini berdampak pada produk yang dihasilkan belum dapat disertifikasi 

sebagai produk organik. 

 

4.2.2. Struktur Organisasi CV. Kebun Citra Sehat Organik 

 CV. Kebun Citra Sehat Organik mempunyai struktur organisasi yang  sangat 

sederhana. Namun dengan adanya struktur organisasi, maka pembagian tugas, 

wewenang dan tanggungjawab menjadi jelas dan terarah. Struktur organisasi CV. 

Kebun Citra Sehat Organik dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 Struktur organisasi tertinggi dipegang oleh pemilik yaitu Ibu Diana dengan 

dibantu oleh Bapak Yulianto dalam permodalannya. Dalam menjalankan usaha ini, 

Ibu Diana dibantu oleh manager yang memanajemen seluruh kegiatan yang 

berlangsung. Manager akan dibantu oleh kepala kebun dan bagian pemasaran. Kepala 

kebun membawahi 4 kepala blok, di mana masing-masing kepala blok akan dibantu 

oleh para pekerja harian dalam kegiatan budidayanya. Pekerja harian yang bekerja di 

CV. Kebun Citra Sehat Organik terdiri dari 17 orang dengan tingkat pendidikan yang 

berbeda-beda. Terdapat perbedaan upah pula antara pekerja harian perempuan dan 

laki-laki (lihat Lampiran 2). 

4.2.3. Pola Pemasaran 

Produk sayuran organik yang dihasilkan oleh CV. Kebun Citra Sehat Organik 

dipasarkan ke beberapa tempat berupa rumah makan, supermarket, rumah tangga 

(pelanggan tetap), dan gereja yang berada di Jakarta. Jumlah produk sayuran organik 

yang dihasilkan disesuaikan dengan jumlah yang diminta oleh bagian pemasaran. Jika 

terjadi over-supply maka akan dijual oleh pemilik melalui makelar. Pola pemasaran 

yang dilakukan oleh CV. Kebun Citra Sehat Organik dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4.2.4. Jaminan Produk CV. Kebun Citra Sehat Organik 

Menurut Sulaeman (2009), terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan pangan organik untuk memberikan jaminan terhadap produk organik yang 

dihasilkan (lihat Lampiran 4). 
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Dari beberapa pola pemberian jaminan terhadap produk organik seperti yang 

telah diuraikan di atas, CV. Kebun Citra Sehat Organik merupakan unit usaha yang 

menggunakan pola Self-Claim dalam menjamin produk organik yang dihasilkan. Hal 

ini dikarenakan produk yang dihasilkan belum mempunyai sertifikasi organik, serta 

sangat terbuka bagi konsumen yang ingin melihat pengaplikasian sistem pertanian 

organik yang diterapkan oleh CV. Kebun Citra Sehat Organik. 

 

4.3. Analisis Usahatani Sayuran Organik 

Keseluruhan luas lahan yang dimiliki CV. Kebun Citra Sehat Organik ±14 ha. 

Selain untuk budidaya sayuran, pada lahan tersebut dibangun villa, kandang ternak, 

tempat pengemasan, tempat penyimpanan pupuk, tempat persemaian dan Green 

House (GH). Penggunaan GH dan tempat persemaian tersebar di seluruh blok 

budidaya. Teknik budidaya sayuran organik dilakukan dengan dua cara, yaitu 1) 

tumpang sari dalam satu bedengan dan 2) monokultur dalam satu bedengan dengan 

terdapat beberapa jenis sayuran dalam satu blok. Dalam analisis usahatani ini, 

tanaman Buncis, Brokoli, Tomat, Wortel, Bayam Hijau dan Bawang Daun ditanam 

secara monokultur dalam satu bedengan. Dalam menjaga kontinuitas usaha, tiap 

komoditas ditanam dalam 3 blok, dengan masing-masing blok mempunyai selisih 

umur tanaman 10 hari dan terdiri atas 5 bedengan. Secara umum, proses budidaya 

sayuran yang dilakukan oleh CV. Kebun Citra Sehat Organik dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Setiap komoditas mempunyai proses budidaya yang berbeda (lihat 

Lampiran 6). 

Benih Brokoli dan Tomat perlu disemai terlebih dahulu sebelum ditanam di 

bedengan. Dalam proses persemaian, benih tidak ditanam dalam bungkusan plastik 

seperti yang umum dilakukan oleh pertanian anorganik, tetapi ditanam dalam 

pocisan. Pocisan merupakan lembaran daun pisang yang digulung sedemikian rupa 

sehingga dapat diisi dengan media tanah untuk menanam benih. Pocisan digunakan 

karena daun pisang merupakan bahan organik yang mudah diuraikan dalam tanah 

dibandingkan plastik. Selain itu, terdapat proses pemeliharaan tanaman dalam 

persemaian berupa pemberian zat pengatur tumbuh nabati (ZPT-KB) dan biopestisida 

Pseudomonas Fluorescens (Bio-PF). 

Sebelum bedengan siap ditanam, dilakukan pemupukan dasar. Pupuk yang 

digunakan dalam pemupukan dasar adalah pupuk kompos MPS sebanyak 25 kg 
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dan kotoran kambing sebanyak 30 kg. Komoditas sayuran yang membutuhkan mulsa 

maka akan dipasang mulsa pada bedengan seluas 9,5 m
2
. 

Setelah benih ditanam, proses budidaya selanjutnya adalah pemeliharaan 

tanaman. Pemeliharaan yang dilakukan berupa penyulaman tanaman, pengajiran, 

pemupukan, dan pengendalian OPT. Secara umum, setiap komoditas hanya terdapat 

2-3 benih saja yang perlu disulam. Pada proses pengajiran, perlengkapan yang 

dibutuhkan untuk membuat ajir dalam 1 bedengan berupa satu batang bambu dan tali 

rafia sepanjang 5 meter. 

Dalam proses pemupukan, terdapat 2 jenis pupuk yang digunakan yaitu pupuk 

kocor yang dibuat secara mandiri dan pupuk cair organik yang merupakan campuran 

5 ml ZPT-KB dan 5 ml POC Guono dalam 14 liter air untuk 20 bedengan. Pemberian 

pupuk kocor dan pupuk cair organik dilakukan secara berselingan dengan intensitas 

satu kali dalam satu minggu. Adapun proses pembuatan pupuk kocor yang dilakukan 

dapat dilihat pada Lampiran 7.  

 Pemberian pupuk kocor pada tanaman sayuran biasanya dilakukan bersamaan 

dengan pemberian pestisida nabati. Dalam mengendalikan serangan OPT, CV. Kebun 

Citra Sehat Organik menggunakan 2 teknik yaitu secara manual dan pemberian 

pestisida nabati yang dibuat secara mandiri. Proses pembuatan pestisida nabati dapat 

dilihat pada Lampiran 8. 

 Pengendalian OPT merupakan proses terakhir dalam pemeliharaan tanaman 

sayuran. Proses selanjutnya adalah panen dan pasca panen. Setiap komoditas 

mempunyai perlakuan panen yang berbeda-beda sesuai dengan bagian tanaman yang 

akan dikonsumsi. Selain itu, setiap komoditas juga mempunyai umur panen yang 

berbeda pula. Untuk proses pasca panen, sayuran yang sudah dipanen, akan dicuci 

terlebih dahulu sebelum ditimbang dan dikemas dalam plastik merah dan putih (tanpa 

merek) yang telah disesuaikan dengan permintaan. Sayuran akan diangkut 

menggunakan mobil ke wilayah Jakarta. 

4.3.1. Analisis Usahatani Buncis (Phaseolus vulgaris) Organik 

 Tanaman Buncis dari awal tanam, baru akan menghasilkan pada umur 3 bulan 

dengan kuantitas panen 8-10 kali dalam satu musim tanam. Buncis langsung ditanam 

pada bedengan tanpa persemaian. Berikut merupakan tabel yang menyajikan hasil 

analisis usahatani Buncis organik. 
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Tabel 4.1. Analisis Usahatani Buncis Organik per ha/Musim Tanam (Februari 

2012 – Mei 2012) 
Uraian  Jumlah 

Biaya Tetap (FC) Rp    2.753.030,- 

Biaya Variabel (VC) Rp 100.609.440,- 

Total Biaya (TC= FC + VC) Rp 103.362.470,- 

Jumlah produksi (Y)  11.000 kg 

Harga (Py) Rp            8.143,- 

Penerimaan (TR = Y x Py) Rp   89.573.000,- 

Pendapatan (π = TR – TC) Rp -13.789.470,- 

R/C Ratio (TR / TC)  0,87 

BEP Harga Rp 9.397,- 
Sumber: Data Primer, 2012  

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total biaya yang dikeluarkan dalam 

budidaya Buncis lebih besar dibandingkan penerimaan yang diterima. Biaya variabel 

tertinggi yang dikeluarkan dalam budidaya Buncis adalah biaya pemupukan berupa 

pupuk kompos, kotoran kambing, pupuk organik cair dan pupuk kocor. Biaya untuk 

pupuk permusim tanam tiap 10 m
2
 mencapai Rp.61.292,-. Hal ini mengakibatkan 

usahatani Buncis organik mempunyai R/C ratio < 1 yang artinya tidak layak untuk 

diusahakan. Supaya layak untuk diusahakan, pemupukan dapat dikurangi baik dari 

segi dosis maupun jenis pupuknya, mengingat tanaman Buncis merupakan tanaman 

legume yang dapat menyediakan nitrogen bagi tanaman itu sendiri.  

Menurut Cahyono (2003) dalam Evita (2009), produktivitas Buncis yang 

diusahakan secara anorganik sangat rendah bila dibandingkan dengan rata-rata hasil 

panen tanaman yang baik yaitu ± 14 ton/ha. Hasil panen Buncis di CV. Kebun Citra 

Sehat Organik mencapai 11 ton/ha. Jumlah tersebut dapat dikatakan tinggi, karena 

diusahakan secara organik.  

Berdasarkan tabel di atas, nilai BEP harga dari komoditas Buncis sebesar 

Rp.9.397,-, sedangkan harga jual komoditas Buncis dari CV. Kebun Citra Sehat 

Organik nilainya masih di bawah BEP harga yaitu hanya sebesar Rp.8.143,-. Tingkat 

harga jual yang masih di bawah BEP harga membuat nilai R/C ratio di bawah nilai 1 

(satu) atau dengan kata lain belum memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Indikator nilai BEP harga ini juga berlaku untuk komoditas-komoditas sayuran 

organik lainnya. 

 

4.3.2. Analisis Usahatani Brokoli (Brassica oleraceae) Organik 

 Berbeda dari tanaman Buncis, budidaya Brokoli perlu dilakukan persemaian 

terlebih dahulu sebelum ditanam pada bedengan. Menurut data lapangan, Brokoli 

merupakan tanaman yang paling rentan terhadap penyakit, sehingga pemeliharaan 
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tanamannya intensif dilakukan dengan pengendalian OPT secara manual. Adapun 

hasil analisis usahataninya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2. Analisis Usahatani Brokoli Organik per ha/Musim Tanam (April 2012 

– Juli 2012) 
Uraian  Jumlah 

Biaya Tetap (FC) Rp      2.753.030,- 
Biaya Variabel (VC) Rp    98.201.190,- 
Total Biaya (TC= FC + VC) Rp  100.954.220,- 
Jumlah produksi (Y)  10.000 kg 
Harga (Py) Rp           17.400,- 
Penerimaan (TR = Y x Py) Rp  174.000.000,- 
Pendapatan (π = TR – TC) Rp    73.045.780,- 
R/C Ratio (TR / TC)  1,72 
BEP Harga Rp 10.095,- 
Sumber: Data Primer, 2012 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk 

usahatani Brokoli lebih kecil dibandingkan penerimaannya, sehingga mempunyai 

nilai R/C ratio > 1 yaitu 1,72. Artinya, usahatani Brokoli layak untuk diusahakan. 

Komoditas Brokoli cukup banyak  diminati konsumen. Hal inilah yang menyebabkan 

Brokoli mempunyai nilai komoditas yang tinggi dibandingkan komoditas lainnya. 

Harga yang tinggi mengakibatkan penerimaan yang diterima lebih besar 

dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, sayuran Brokoli juga merupakan 

salah satu komoditas unggulan yang diproduksi oleh CV. Kebun Citra Sehat Organik. 

4.3.3. Analisis Usahatani Tomat (Solanum lycopersicum) Organik 

 Biaya variabel yang dikeluarkan dalam mengusahakan Tomat paling besar 

diantara kelima komoditas lainnya. Curahan tenaga kerja tertinggi juga terdapat 

dalam usahatani Tomat. Hal ini dikarenakan kegiatan pemeliharaan pada Tomat yang 

cukup banyak berupa pengajiran, pengikatan tanaman, serta pemangkasan manggar 

agar pertumbuhan buah Tomat dapat optimal. Hasil analisis usahatani Tomat secara 

organik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.3. Analisis Usahatani Tomat Organik per ha/Musim Tanam (Juli 2012 – 

Oktober 2012) 
Uraian  Jumlah 

Biaya Tetap (FC) Rp     2.753.030,- 

Biaya Variabel (VC) Rp 104.060.190,- 

Total Biaya (TC= FC + VC) Rp 106.813.220,- 

Jumlah produksi (Y)  35.000 kg 

Harga (Py) Rp            8.231,- 

Penerimaan (TR = Y x Py) Rp 288.085.000,- 

Pendapatan (π = TR – TC) Rp 181.271.780,- 

R/C Ratio (TR / TC)  2,70 

BEP Harga Rp 3.052,- 
Sumber: Data Primer, 2012 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan dalam 

budidaya Tomat paling besar diantara komoditas lainnya. Berdasarkan data lapangan, 

permintaan konsumen atas sayuran Tomat sedang meningkat, sehingga meskipun 

biaya yang dikeluarkan besar, tetapi dapat mendatangkan keuntungan. Penetapan 

harga Tomat yang hampir 3 kali lipat dari nilai BEP harga mengakibatkan tingginya 

pula keuntungan yang diperoleh. 

Menurut Tugiyono (1999), waktu tanam yang baik untuk Tomat adalah 

beberapa bulan sebelum musim hujan berakhir sehingga pada saat musim kemarau 

atau menjelang musim kemarau Tomat sudah berbuah. Hal ini pula yang dilakukan 

oleh CV. Kebun Citra Sehat Organik, sehingga jumlah produksi Tomat cukup tinggi. 

Dari hasil analisis di atas, Tomat mempunyai R/C ratio tertinggi yaitu 2,70. Hal ini 

menunjukkan Tomat layak untuk diusahakan. 

 

4.3.4. Analisis Usahatani Wortel (Daucus carota) Organik 

Musim tanam Wortel berlangsung dari bulan Juli-November. Hal ini berarti 

Wortel ditanam pada musim peralihan dan panen disaat musim kemarau. Berikut 

merupakan tabel hasil analisis usahatani Wortel organik.   

Tabel 4.4. Analisis Usahatani Wortel Organik per ha/Musim Tanam (Juli 2012 – 

November 2012) 
Uraian  Jumlah 

Biaya Tetap (FC) Rp   3.670.710,- 

Biaya Variabel (VC) Rp 88.047.730,- 

Total Biaya (TC= FC + VC) Rp 91.718.440,- 

Jumlah produksi (Y)  10.000 kg 

Harga (Py) Rp          6.889,- 

Penerimaan (TR = Y x Py) Rp 68.890.000,- 

Pendapatan (π = TR – TC) Rp -22.828.440,- 

R/C Ratio (TR / TC)  0,75 

BEP Harga Rp 9.172,- 
Sumber: Data Primer, 2012 

 Dari tabel di atas, terlihat bahwa biaya tetap tertinggi dikeluarkan dalam 

budidaya Wortel. Hal ini dikarenakan umur tanaman Wortel yang lebih lama, yaitu 4 

bulan. Biaya variabel yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan komoditas lainnya, 

dikarenakan tidak ada kegiatan persemaian dan pemeliharaan yang intensif, serta 

tidak diberikan pupuk kocor.  

Berdasarkan pada hasil penelitian Mei (2006), rata-rata produksi Wortel 

organik untuk satu bedengan dengan luasan 10 m
2
 adalah 25 kg, sehingga untuk 
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luasan 1 ha dapat mencapai 25 ton. Dari tabel di atas, Wortel yang mampu dihasilkan 

dalam luasan 1 ha hanya 10 ton. Oleh karena itu, penerimaan yang diterima lebih 

kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan, sehingga R/C ratio < 1 yang berarti tidak 

layak untuk diusahakan. Rendahnya penerimaan yang diterima juga disebabkan oleh 

nilai komoditas Wortel yang rendah pula (tidak lebih tinggi dari BEP harga) yaitu 

sebesar  Rp.6.889,-/kg. 

Menurut Cahyono (2002), benih Wortel membutuh waktu yang lama untuk 

berkecambah. Untuk mempercepat perkecambahan, benih memerlukan beberapa 

penanganan  khusus sebelum ditanam salah satunya adalah benih direndam dalam air 

dingin. Selain itu untuk memperoleh hasil maksimal perlu dilakukan pengaturan jarak 

tanam. Benih yang akan disebar pada bedengan juga perlu dicampur dengan pasir 

terlebih dahulu dengan perbandingan 1:1 dengan kedua telapak tangan agar benih 

tidak melekat satu sama lain dan memudahkan dalam penaburan benih. 

Berdasarkan teori di atas, salah satu faktor yang menyebabkan masih 

rendahnya produktivitas Wortel adalah benih yang langsung disebar pada bedengan 

tanpa dilakukan penanganan khusus dan pengaturan jarak tanam. Faktor lainnya 

adalah pertumbuhan Wortel yang kurang maksimal akibat kekurangan air disaat 

musim kemarau. 

  

4.3.5. Analisis Usahatani Bayam Hijau (Amaranthus hybridus) Organik 

Umur tanaman Bayam Hijau paling singkat dibandingkan sayuran lainnya 

yaitu hanya 1,5 bulan. Oleh karena itu, jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk 

Bayam Hijau tidak sebesar komoditas lainnya. Hasil analisis usahatani Bayam Hijau 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5. Analisis Usahatani Bayam Hijau Organik per ha/Musim Tanam                  

(Juli 2012 – Pertengahan September 2012) 
Uraian  Jumlah 

Biaya Tetap (FC) Rp  1.376.520,- 

Biaya Variabel (VC) Rp 74.635.280,- 

Total Biaya (TC= FC + VC) Rp 76.011.800,- 

Jumlah produksi (Y)  9.000 kg 

Harga (Py) Rp          7.000,- 

Penerimaan (TR = Y x Py) Rp 63.000.000,- 

Pendapatan (π = TR – TC) Rp -13.011.800,- 

R/C Ratio (TR / TC)  0,83 

BEP Harga Rp 8.446,- 
Sumber: Data Primer, 2012 
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 Bayam Hijau mengeluarkan total biaya terkecil dalam budidayanya. Hal ini 

dikarenakan sayuran Bayam Hijau mudah untuk diusahakan serta tidak diperlukan 

kegiatan pemeliharaan yang intensif seperti komoditas lainnya. Kecilnya penerimaan 

yang diterima dibandingkan total biaya yang dikeluarkan disebabkan oleh permintaan 

akan Bayam Hijau yang masih sedikit, sehingga terjadi over-supply yang 

menurunkan harga jualnya yaitu sebesar Rp.7.000,-/kg. Penetapan harga jual tersebut 

lebih rendah dari BEP harga. Hal ini menyebabkan nilai R/C ratio yang diperoleh 

hanya sebesar 0,83 (R/C ratio < 1) atau dengan kata lain mengalami kerugian. Oleh 

karena itu, produksi untuk Bayam Hijau perlu diseimbangkan dengan permintaan, 

sehingga harga jualnya dapat lebih terjamin. 

 

4.3.6. Analisis Usahatani Bawang Daun (Allium fistulosum) Organik 

Bawang Daun ditanam menggunakan bibit lokal. Komoditas ini merupakan 

komoditas baru yang dicoba pada tahun 2011. Penanaman komoditas Bawang Daun 

jarang dilakukan apabila tidak ada permintaan. Berikut merupakan tabel yang 

menyajikan hasil analisis usahatani Bawang Daun. 

Tabel 4.6. Analisis Usahatani Bawang Daun Organik per ha/Musim Tanam 

(Juni 2012 – Agustus 2012) 
Uraian  Jumlah 

Biaya Tetap (FC) Rp   1.835.360,- 

Biaya Variabel (VC) Rp 84.058.120,- 

Total Biaya (TC= FC + VC) Rp 85.893.480,- 

Jumlah produksi (Y)  5.000 kg 

Harga (Py) Rp        12.000,- 

Penerimaan (TR = Y x Py) Rp 60.000.000,- 

Pendapatan (π = TR – TC) Rp -25.893.480,- 

R/C Ratio (TR / TC)  0,70 

BEP Harga Rp 17.179,- 
Sumber: Data Primer, 2012 

 Seperti yang diuraikan pada tabel di atas, Bawang Daun mempunyai 

pengeluaran biaya yang lebih besar dibandingkan penerimaan. R/C ratio terkecil 

terdapat pada komoditas tersebut. Berdasarkan penelitian Sitanggang (2008), 

produksi rata-rata Bawang Daun organik di Desa Batulayang  dengan luasan lahan 

0,3 ha/musim tanam adalah 2,5 ton. Hal ini berarti, hasil panen Bawang Daun untuk 

luasan lahan 1 ha adalah sebanyak  8,3 ton. CV. Kebun Citra Sehat Organik hanya 

mampu menghasilkan 5 ton/ha. Rendahnya produktivitas tersebut dikarenakan belum 

adanya keseriusan untuk mengusahakan Bawang Daun oleh sebab rendahnya 
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kontinuitas permintaan Bawang Daun (lihat Lampiran 17). Selain itu, kerugian juga 

disebabkan adanya penetapan harga yang lebih rendah dari BEP harga. 

 

4.3.7. Rangkuman Analisis Usahatani Sayuran Organik 

Untuk mempermudah dalam membandingkan hasil analisis usahatani keenam 

komoditas sayuran meliputi; Buncis, Brokoli, Tomat, Wortel, Bayam Hijau dan 

Bawang Daun, maka disajikan tabel rangkuman yang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini.  

Tabel 4.7. Rangkuman Analisis Usahatani Sayuran Organik per ha/Musim 

Tanam  

Komoditas Total Biaya 

(Rp) 

Pendapatan 

(Rp/ha/MT) 

R/C Ratio BEP Harga 

(Rp/kg) 

Buncis 103.362.470 -13.789.470 0,87  9.397 

Brokoli 100.954.220  73.045.780 1,72 10.095 

Tomat 106.813.220    181.271.780 2,70  3.052 

Wortel   91.718.440 -22.828.440 0,75  9.172 

Bayam Hijau   76.011.800 -13.011.800 0,83  8.446 

Bawang Daun   85.893.480 -25.893.480 0,70 17.179 
Sumber: Data Primer, 2012 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa komoditas Brokoli dan Tomat 

memiliki R/C ratio > 1 yang berarti layak untuk diusahakan, sedangkan Buncis, 

Wortel, Bayam Hijau dan Bawang Daun memiliki nilai R/C ratio < 1 yang berarti 

tidak layak untuk diusahakan.  

 

4.4. Keberlanjutan Usahatani dalam Aspek Ekonomi 

Dalam mengukur keberlanjutan usahatani, indikator yang digunakan peneliti 

berupa kestabilan harga dan kontribusi pendapatan dari masing-masing komoditas 

sayuran organik.  

4.4.1. Kestabilan Harga Sayuran Organik  

 Salah satu indikator untuk mengukur keberlanjutan usahatani adalah 

kestabilan harga. Hal ini berkaitan dengan pendapatan yang diterima oleh pengusaha. 

Jika harga tidak stabil, maka pendapatan yang diterima juga fluktuatif, sehingga 

mengurangi minat dalam mengusahakan jenis komoditas sayuran tertentu. Berikut 

merupakan tabel yang menyajikan perhitungan nilai koefisien variasi dalam 

mengukur kestabilan harga sayuran organik serta kategorinya. 
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Tabel 4.8. Nilai Koefisien Variasi dan Kategori Kestabilan Harga Sayuran 

Organik 

Harga Komoditas Nilai Koefisien Variasi (%) Kategori Kestabilan Harga 

Buncis 12,65 Tinggi 

Brokoli 7,36 Sangat Tinggi 

Tomat 11,40 Tinggi 

Wortel 18,10 Rendah 

Bayam Hijau 12,94 Tinggi 

Bawang Daun 21,79 Sangat Rendah 
Sumber: Data Primer, 2012 

Berdasarkan tabel di atas, komoditas sayuran yang mempunyai nilai koefisien 

terkecil hingga terbesar berturut-turut adalah Brokoli, Tomat, Buncis, Bayam Hijau, 

Wortel, dan Bawang Daun. Brokoli dan Tomat mempunyai nilai koefisien yang lebih 

kecil bila dibandingkan dengan komoditas lain. Artinya, kedua komoditas tersebut 

memiliki harga yang lebih stabil dibandingkan komoditas lainnya. Hal ini seiring 

dengan nilai R/C ratio yang dihasilkan, yaitu lebih besar dari satu. Sebaliknya, 

komoditas Wortel dan Bawang Daun mempunyai kestabilan harga yang lebih rendah 

sehingga memiliki nilai R/C ratio yang lebih rendah pula bila dibandingkan dengan 

komoditas lainnya. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kestabilan 

harga sangat mempengaruhi penerimaan usahatani dan R/C ratio, di mana kedua hal 

tersebut berkaitan langsung dengan keberlanjutan suatu usahatani. 

Sayuran Brokoli merupakan komoditas dengan harga yang paling stabil, 

sedangkan Bawang Daun mempunyai harga yang paling tidak stabil. Menurut Irawan 

(2007), fluktuasi harga sayuran 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. Fenomena ketidakseimbangan antara supply dan demand ini 

terjadi di CV. Kebun Citra Sehat Organik, di mana jika terjadi over-supply, maka 

harga sayuran akan dijual dengan harga yang lebih murah kepada pemilik. 

4.4.2. Kontribusi Sayuran Organik terhadap Pendapatan 

 Indikator kedua dalam mengukur keberlanjutan usahatani adalah besarnya 

kontribusi sayuran organik terhadap pendapatan. Semakin besar kontribusi 

pendapatan yang diberikan dari budidaya suatu komoditas, maka keberlanjutan 

usahatani akan lebih terjamin. Kontribusi setiap komoditas terhadap pendapatan 

usahatani dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.9. Kontribusi Sayuran Organik terhadap Pendapatan Usahatani 

Komoditas 
Pendapatan Usahatani 

(Rp/ha/bulan) 

Kontribusi Pendapatan  

Usahatani (%) 
Kategori 

Buncis    -4.596.492  - 8,69 Kontribusi negatif 

Brokoli   24.348.592   46,07 Rendah 

Tomat   60.423.925 120,85 Sangat Tinggi 

Wortel    -5.707.111 -10,79 Kontribusi negatif 
Bayam Hijau    -8.674.531 -16,41 Kontribusi negatif 
Bawang Daun  -12.946.738 -24,50 Kontribusi negatif 

Total 52.847.645,00 100  
Sumber: Data Primer, 2012  

Dari tabel di atas, terlihat bahwa yang memberikan kontribusi pendapatan 

dengan nilai positif terdapat pada budidaya sayuran Brokoli dan Tomat. Sayuran 

Buncis, Wortel, Bayam Hijau dan Bawang Daun memberikan kontribusi yang negatif 

terhadap pendapatan usahatani CV. Kebun Citra Sehat Organik. Kontribusi negatif 

yang disumbangkan oleh komoditas tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu 

produktivitas yang masih kurang maksimal dan penetapan harga yang lebih rendah 

dari nilai BEP harga. 

Perlu diingat kembali, bahwa CV. Kebun Citra Sehat Organik mengusahakan 

35 jenis sayuran, namun keberlanjutan usahatani yang dibahas dalam penelitian ini 

hanya difokuskan pada 6 komoditas sayuran organik, dan tidak secara keseluruhan. 

Dalam pertanian organik, tidak hanya satu jenis sayuran saja yang diusahakan, 

sehingga kerugian yang dialami akan tertutup oleh jenis sayuran lainnya. Dengan kata 

lain, terjadi subsidi silang antar jenis tanaman, maupun subsidi antar musim tanam di 

mana terdapat beberapa jenis tanaman sayuran yang mengalami peningkatan produksi 

pada musim tanam tertentu. 

Meskipun terdapat beberapa komoditas sayuran yang berkontribusi negatif  

terhadap pendapatan, tetapi tetap diusahakan oleh CV. Kebun Citra Sehat Organik. 

Hal ini dilakukan untuk menjaga kontinuitas persediaan sayuran tersebut, dengan 

tujuan untuk mempertahankan konsumen. Selain itu, pertanian organik yang 

diusahakan baru berjalan selama 3 tahun, sehingga komoditas tersebut tetap 

diusahakan untuk mengembangkan keterampilannya dalam mengusahakan sayuran 

secara organik. 
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4.4.3. Analisis Keberlanjutan Usahatani Sayuran Organik  

 Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, keberlanjutan usahatani sayuran 

organik akan diukur dengan 2 indikator, yaitu kestabilan harga dan kontribusi sayuran 

organik terhadap pendapatan usahatani. Setelah dianalisis, setiap sayuran organik 

mempunyai tingkat keberlanjutan usahatani yang berbeda-beda. Hasil analisis 

keberlanjutan usahatani berdasarkan kestabilan harga dan kontribusinya terhadap 

pendapatan, serta tingkat keberlanjutan usahatani setiap komoditas sayuran dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.10. Tingkat Keberlanjutan Usahatani pada Tiap Komoditas Sayuran             

Organik 

Komoditas 
Kategori Kestabilan 

Harga 

Kategori Kontribusi 

Pendapatan 

Tingkat 

Keberlanjutan 

Buncis Tinggi Kontribusi negatif Sedang 

Brokoli Sangat Tinggi Rendah Tinggi 

Tomat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Wortel Rendah Kontribusi negatif Rendah 

Bayam Hijau Tinggi Kontribusi negatif Sedang 

Bawang Daun Sangat Rendah Kontribusi negatif Sangat Rendah 
Sumber: Data Primer, 2012  

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Tomat merupakan komoditas 

sayuran organik dengan tingkat keberlanjutan usahatani tertinggi. Hal ini dikarenakan  

tingginya kontinuitas permintaan akan Tomat (lihat Lampiran 17). Kontinuitas 

permintaan yang tinggi mengakibatkan kestabilan harga Tomat terjamin serta 

kontribusi terhadap total pendapatan usahatani yang diberikan sangat tinggi. 

Sebaliknya, Bawang Daun memiliki tingkat keberlanjutan usahatani terendah, 

dikarenakan rendahnya kontinuitas permintaan yang mengakibatkan kestabilan harga 

Bawang Daun kurang terjamin dan akhirnya berdampak pula pada kontribusinya 

terhadap total pendapatan usahatani. Dengan penetapan harga jual komoditas yang 

lebih besar dari BEP harga juga menentukan tingkat keberlanjutan yang dihasilkan. 

Tercermin dari tabel di atas, komoditas dengan harga jual di atas nilai BEP harga 

mempunyai keberlanjutan usahatani dengan kategori tinggi dan sangat tinggi. 
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4.5. Trend Permintaan dan Harga Sayuran Organik 

Dalam mengestimasi trend permintaan dan harga sayuran organik, data yang 

digunakan merupakan data time series. Estimasi trend permintaan dan harga sayuran 

organik digunakan data time series selama 11 bulan, begitu pula dengan estimasi 

trend harga sayuran organik, terkecuali komoditas Bawang Daun (data time series 

selama 8 bulan). Hasil estimasi trend permintaan dan harga sayuran organik dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.11. Estimasi Trend Permintaan dan Harga Sayuran Organik 

Komoditas  Trend Permintaan Signifikansi  Trend Harga Signifikansi 

Buncis - 0,02 + 0,05 

Brokoli + 0,02 + 0,00 

Tomat + 0,03 + 0,00 

Wortel - 0,15 + 0,00 

Bayam Hijau - 0,01 + 0,01 

Bawang Daun + 0,01 + 0,33 
Sumber: Data Primer, 2012 

Berdasarkan tabel di atas, trend permintaan yang bernilai positif terdapat pada 

3 komoditas sayuran yaitu Brokoli, Tomat, dan Bawang Daun dengan hasil yang 

signifikan. Perlu diketahui pula bahwa sayuran Brokoli dan Tomat merupakan produk 

unggulan yang diminati saat ini oleh konsumen, sehingga meskipun harga kedua 

komoditas tersebut terus meningkat, konsumen akan tetap mengkonsumsinya. Hal ini 

seiring dengan teori permintaan bahwa selera konsumen mempengaruhi permintaan 

suatu barang (Damanik et al., 2003). 

Bawang Daun juga mempunyai hasil estimasi trend permintaan dan harga 

yang bernilai positif, tetapi hasil estimasi trend harganya tidak signifikan. Trend 

harga yang tidak signifikan ini dikarenakan komoditas Bawang Daun sampai saat ini 

hanya dimanfaatkan sebagai barang komplementer dalam konsumsi rumah tangga. 

Kegunaan ini mengakibatkan tidak ada kaitan antara waktu dengan harga. 

 Buncis, Wortel dan Bayam Hijau mempunyai hasil estimasi trend permintaan 

yang negatif tetapi estimasi trend harganya positif. Hal ini seiring dengan teori 

permintaan oleh Gilarso (2003), bahwa jika harga suatu barang naik, maka 

permintaan produk tersebut akan berkurang.  Untuk komoditas Wortel, hasil estimasi 

trend permintaannya tidak signifikan. Hal ini dikarenakan sayuran Wortel dapat 

disubstitusi dengan sayuran jenis lainnya. 


