
 

 

1 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah sebagai sumber daya alam adalah unsur dan tumpuan harapan 

utama bagi semua mahluk hidup, terutama kehidupan maupun keberlangsungan 

hidup umat manusia. Semua segi dalam kehidupan manusia selalu berkaitan 

dengan tanah, baik langsung maupun tidak langsung. Kehidupan manusia sangat 

bergantung pada sumberdaya alam tersebut dengan segala kandungannya yang 

kini semakin sulit didapatkan atau langka (Sitorus, 2005). 

Dewasa ini, sistem penggunaan lahan organik mulai berkembang seiring 

dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak pertanian anorganik 

baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Kebutuhan penggunaan lahan 

pertanian yang semakin meningkat, akan berdampak pada tingkat pendapatan 

penduduk sekitar. Penggunaan lahan anorganik ditandai dengan pemakaian 

pupuk dan bahan-bahan kimia lainnya memberikan dampak yang sangat 

merugikan seperti pencemaran lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif 

tersebut, maka perlu dikembangkan penggunaan lahan pertanian organik yang 

berlandasan teknologi alternatif berupa unsur hara dengan menggunakan sisa 

bahan organik sebagai pupuk, dan mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia.  

Di daerah Bogor, lahan menjadi permasalahan yang cukup serius untuk 

keberlangsungan kegiatan usahatani. Hal ini dikarenakan semakin sempitnya 

sumber daya lahan pertanian organik yang ada di daerah Bogor, dan didukung 

oleh meningkatnya konversi lahan pertanian menjadi area non pertanian. Adapun 

penggunaan lahan dilihat dari keadaan tanah, pengairan atau air, lokasi suatu 

lahan pertanian, bertujuan untuk mendukung kebijakan pengelolaan lahan 

pertanian ke arah yang lebih bersifat ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan 

informasi berupa data dari segi ekonomi untuk dapat memanfaatkan lahan secara 

efektif dan efisien. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauhmana penggunaan 

lahan di daerah Bogor, terutama dikawasan Megamendung karena dirasa akan 

mempengaruhi nilai ekonomi lahan tersebut dimasa mendatang. Lahan yang 

digunakan untuk pertanian organik, tentunya berbeda dengan lahan pertanian 

anorganik. Pada lahan pertanian, hal yang sangat penting dan harus diperhatikan 

terutama adalah kondisi kesuburan tanah tersebut. Semakin subur suatu lahan 

untuk produksi pertanian, maka semakin tinggi nilai ekonomi dari lahan tersebut. 

Pada pertanian organik, dalam pengelolahan lahan pertanian para petani 

menggunakan bahan-bahan organik untuk memenuhi kebutuhan akan unsur hara 

bagi tanaman. Bahan-bahan organik ini nantinya akan dapat dengan cepat terurai 
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di dalam tanah dan juga tidak menyebabkan kerusakan bagi lahan di masa 

mendatang (Manuhutu (2005). Adanya penggunaan bahan organik akan sangat 

membantu peningkatan kesuburan tanah, sehingga tanah akan semakin gembur 

dan mudah diolah. Sedangkan pertanian anorganik, pengelolahan lahan pertanian 

menggunakan pupuk kimia, akan menyebabkan penurunan kesuburan tanah 

akibat penipisan bahan organik dalam tanah (unsur hara berkurang), cacing dalam 

tanah mati, hasil produksi kurang optimal, tidak mudah untuk pengolahan tanah 

dan kesejahteraan akan menurun sehingga nilai ekonominya rendah. Berdasarkan 

latar belakang yang telah dikemukakan, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penggunaan lahan pertanian organik dan anorganik yang 

ditinjau dari tingkat kesuburan tanah, pengairan, lokasi? 

2. Berapa besar nilai ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan lahan 

pertanian organik dan anorganik? 

3. Berapa besar investasi (nilai tanah) pertanian organik dan anorganik 

dimasa mendatang?  

1.2 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui penggunaan lahan pertanian organik dan anorganik yang 

ditinjau dari tingkat kesuburan tanah, pengairan atau air dan lokasi. 

2. Mengetahui besarnya nilai ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan 

lahan pertanian organik dan anorganik. 

3. Mengetahui besarnya investasi (nilai tanah) pertanian organik dan 

anorganik dimasa mendatang. 

 

1.3 Signifikansi Penelitian 

Dari sisi ekonomi dan praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pelaku 

agribisnis pertanian organik dan anorganik dalam penggunaan lahan pertanian. 

Dengan mengetahui seberapa tinggi nilai ekonomi lahan pertanian, maka 

diharapkan para pelaku agribisnis dapat menerapkan pengolahan lahan pertanian 

yang efektif dan efisien demi meningkatkan nilai ekonomi lahan. 

Dari segi ilmiah, penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi para petani. Kedepannya hasil penelitian ini dapat dipakai oleh 

lembaga, maupun kelompok tani, sebagai acuan perencanaan pengelolaan 

pertanian organik berkelanjutan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk mempertimbangkan waktu dan tenaga yang terbatas, peneliti hanya 

mengamati penggunaan lahan pertanian organik dan anorganik yang terdapat di 

Kecamatan Megamendung dengan komoditas Brokoli dan Wortel serta  membatasi 

nilai ekonomi melalui pendapatan, biaya produksi, investasi dan lain-lain sebagai 

berikut: 

Pertanian organik adalah pertanian yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia 

dalam budidaya tanaman. 

Pertanian anorganik adalah pertanian yang menggunakan bahan-bahan kimia 

dalam budidaya tanaman.  

Penggunaan lahan adalah bentuk campur tangan manusia terhadap sumberdaya 

lahan baik digunakan sebagai pertanian organik dan anorganik. 

Kesuburan  tanah adalah gambaran mengenai kemampuan suatu lahan yang 

ditentukan oleh keadaan dari sifat fisika dan kimia tanah. Sifat fisika yang dilihat 

dari tekstur tanahnya, serta sifat kimia tanah dilihat dari kandungan C-

organiknya di dalam tanah . 

Pengairan adalah mudah tidaknya lokasi usaha untuk mendapatkan sumber 

pengairan.  

Lokasi adalah tata letak lahan untuk budidaya sayuran organik dan anorganik. 

Nilai ekonomi lahan adalah perhitungan atas keuntungan yang dapat dihasilkan 

oleh lahan sebagai media untuk berusahatani. Keuntungan ini, diperoleh dari 

pendapatan dikurangi dengan biaya produksi selama satu musim tanam terakhir. 

Pendapatan adalah perolehan dari keseluruhan produksi dalam berusahatani. 

Pendapatan ini, diperoleh dari jumlah produksi yang dikalikan dengan harga produk. 

Dalam hal ini, harga produk sangat dipengaruhi oleh kualitas dari hasil produk itu 

sendiri dan diyatakan dalam satuan rupiah per hektar per musim tanam (Rp/ha/MT). 

Biaya produksi adalah merupakan pengeluaran dari seluruh biaya usahatani 

organik dan anorganik dengan satuan rupiah per hektar per musim tanam 

(Rp/ha/MT). 

Biaya tetap yang dimaksud adalah biaya penyusutan dan pajak tanah dengan satuan 

rupiah per hektar per musim tanam (Rp/ha/MT). 

Biaya variabel adalah biaya yang langsung berhubungan dengan produksi misalkan 

terdiri dari benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, biaya transportasi dengan satuan 

rupiah per hektar per musim tanam (Rp/ha/MT). 

Investasi adalah lahan pertanian yang dimiliki dan sebagai bentuk investasi dalam 

jangka waktu lama, diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa yang akan 

datang satuan rupiah per tahun (Rp/th). 

 

 


