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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 .    Latar Belakang 

Potensi alam yang ada di Indonesia banyak menyediakan sumberdaya yang 

bisa dipergunakan atau diolah menjadi  produk-produk yang berkualitas tinggi 

dari segi ekonomi, secara khusus potensi sumberdaya alam di bidang pertanian. 

Sampai saat ini pertanian menjadi sumber kehidupan sebagian besar masyarakat 

Indonesia, dan tolak ukur dalam membantu pergerakan pembangunan nasional di 

bidang ekonomi maupun sosial (Widodo, 2011). 

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya sistem 

pertanian konvensional yang ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan, kesehatan, dan keamanan pangan, mengakibatkan pertanian organik 

menjadi suatu pilihan yang menarik untuk dikembangkan saat ini dalam 

memenuhi kebutuhan pangan yang sehat (Manuhutu, 2005).  Pertanian organik 

selain aman atau bebas dari pestisida juga menjadi peluang bisnis, selaras dengan 

gaya hidup sehat atau kembali ke alam (back to nature) yang saat ini menjadi 

trend baru di kalangan masyarakat (Sutanto, 2002).  

Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang terpadu, yang 

mengutamakan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami sehingga 

mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan 

berkelanjutan (Sutanto, 2002).  Salah satu tujuan dari pertanian organik adalah 

untuk menciptakan pangan yang sehat tidak terkontaminasi dengan sintetis kimia 

yang berbahaya bagi kesehatan. 

Kini pertanian organik semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat. 

Terbukti banyak petani yang beralih dari sistem pertanian konvensional menjadi 

pertanian organik.  Salah satunya kelompok Bangkit Merbabu yang terletak di 

Dusun Kaliduren Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Provinsi 

Jawa Tengah.  Kelompok tani ini termotivasi untuk mengembangkan pertanian 

organik, khususnya pengembangan sayuran yang tidak terkontaminasi dengan 

pestisida kimia. 

Beberapa permasalahan yang dialami oleh petani sayuran organik dalam 

menjalankan kegiatan usahanya: a) Pertanian organik tidak terlepas dari kondisi 
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alam, b) Harga sayuran berfluktuasi dan pemasaran produk sayuran organik masih 

terbatas (Suwantoro, 2008), c) Petani sayuran organik belum memanfaatkan 

sistem informasi manajemen dengan baik dalam manajerialnya (Rosalina, 2009). 

Hasil penelitian Wijayanti (2009) dan Rachman (2011) terhadap strategi 

pengembangan usaha sayuran organik dengan menggunakan matriks internal dan 

eksternal (IE) berada pada sel II atau strategi grow and build (tumbuh dan 

kembang), sedangkan Nursyamsiyah (2008) menemukan berada pada sel V atau 

pertahankan dan pelihara (hold and maintain).  Keberadaan posisi pada sel yang 

berbeda menunjukkan perlunya strategi pengembangan usaha yang berbeda. 

Berdasarkan permasalahan dan dukungan hasil penelitian tersebut, maka 

perlu diketahui keberadaan usaha sayuran organik dan strategi pengembangan 

usaha yang bagaimana yang harus dilakukan kelompok Tani Bangkit Merbabu 

agar kegiatan usahanya berkelanjutan.  Strategi tersebut berfungsi untuk menjaga 

kuantitas dan kualitas hasil produk pertanian yang sehat sehingga bisa bersaing di 

pasar Nasional maupun Internasional. Langkah utama dalam menjalankan strategi 

adalah mengindentifikasi faktor internal dan eksternal, serta menetapkan strategi 

utama yang bisa memanfaatkan kekuatan, mengurangi kelemahan serta siap dalam 

menghadapi peluang dan ancaman yang ada. 

Sejalan dengan uraian di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Faktor internal dan eksternal apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan 

serta ancaman dan peluang yang dihadapi kelompok tani Bangkit 

Merbabu? 

2. Bagaimana strategi utama yang dapat diterapkan dalam pengembangan 

usahatani sayuran organik di kelompok tani Bangkit Merbabu? 

 

1.2 .     Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal yang menjadi 

kekuatan, kelemahan serta ancaman dan peluang kelompok tani Bangkit 

Merbabu dalam pengembangan usahatani sayuran organik. 
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2. Menganalisis dan menetapkan strategi utama yang dapat diterapkan dalam 

pengembangan usahatani sayuran organik di kelompok Tani Bangkit 

Merbabu. 

 

1.3 .    Signifikansi Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa signifikansi antara lain: 

1. Dari Segi Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang agribisnis, secara khusus 

dalam hal strategi pengembangan usahatani sayuran organik. 

2. Dari Segi Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi petani dalam menjalankan usahatani 

sayuran organik di kelompok tani Bangkit Merbabu, dan memberikan 

masukan bagi petani dalam pengembangan usaha sayuran organik yang 

berkelanjutan. 

1.4 .    Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian perlu mengingat keterbatasan yang 

dimiliki oleh peneliti.  Adapun batasan masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini: 

a. Faktor internal terdiri dari manajemen, pemasaran, keuanga, operasi/produksi, 

sumberdaya manusia, sistem informasi manajemen. 

b. Faktor eksternal terdiri dari ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, 

pemerintah dan persaingan. 

c. Strategi utama dalam pengembangan usahatani sayuran organik adalah strategi 

yang mampu mengatasi kelemahan, memanfaatkan kekuatan, menghindari 

ancaman dan tanggap dalam menghadapi peluang. 


