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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran UmumPartisipan, Responden dan Key Informant 

Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) orang sebagai partisipan. 

Partisipan tersebut merupakan pengelola Kebun Citra Sehat Organic. Pemilik 

lahan Kebun Citra Sehat Organic ini sebenarnya adalah Diana sebagai 

responden, akan tetapi sehubungan dengan kesibukan yang dijalankannya 

sehingga sulit untuk ditemui maka, beliau menyerahkan Li Poktyhim sebagai 

menejer di Kebun Citra Sehat Organic. Untuk menggarap Kebun Citra Sehat 

Organic, Li Poktyhim memiliki karyawan yakni Jaya sebagai penggarap, Agus 

Riwanto, sebagai kepala kebun dan Marcel adalah kepala bagian pemasaran di 

Kebun Citra Sehat Organic. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan tabel 4.1 di 

bawah. 

Untuk pengambilan data, selain dari para partisipan di atas diambil juga 

data dari para key informant yang bertujuan untuk melengkapi dari hasil 

wawancara dengan para partisipan. Key informant tersebut adalah Johan 

sebagai praktisi ahli (ahli bisnis sayuran organik), Ibrahim sebagai peneliti 

pertanian organik dan Asep sebagai petugas penyuluh lapangan. Data umum 

mengenai Key informant dapat dilihat dari tabel 4.2. 

Tabel 4.1 Karakteristik Umum Partisipan dan Responden 

Nama Usia 
Jenis 

kelamin 

 

Keterangan 

 

Pendidikan Lama Bekerja (th) 

Diana  60 P  Pemilik S1 4 

Li Poktyhim 
57 L 

Menejer 
SMP 

4 

Jaya 35 L Petani pengarap SD 4 

Agus Riwanto 28 L Kepala kebun CSO S1 4 

Marcel 
60 L 

Kepala bagian 

pemasaran SMP 4 

Sumber: data primer, 2012 

Tabel 4.2Karakteristik Umum Key Informant 

Nama Keterangan 

Johan Praktisi ahli (ahli bisnis sayuran Organik) 

Ibrahim Peneliti pertanian organik 

Asep Petugas penyuluh lapangan 

Sumber: data primer, 2012 
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4.2. Gambaran Umum Kebun Citra Sehat Organik 

Kebun Citra Sehat Organic didirikan oleh Diana sejak tahun 2009 sampai 

sekarang, dengan luas lahan 4,5 ha yang berlokasi di Dusun Lemah Nendeut, 

Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Dengan luas 

4,5 ha, yang hanya berdiri sebuah bangunan villa, ibu Diana memanfaatkan 

sebagian lahannya untuk menyalurkan hobinya bertani organik, karena 

keinginan hidup sehat yang diutamakan. 

Bogor merupakan salah satu sentra sayuran di Indonesia karena didukung 

dari iklim, cuaca dan kondisi tanahnya, sehingga banyak pengusaha yang 

mengusahakan sayuran terutama sayuran organik di tempat tersebut. 

Komoditi sayuran yang sudah dikembangkan oleh Kebun Sehat Citra Organic 

terdapat ± 35 jenis sayuran organik diantaranya: Sawi Sendok, Lobak, Petsai, 

Kubis, Wortel, Tomat, Cabai, Selada, Brokoli, Kembang Kol, Buncis, 

Bayam, Kangkung, Pak Coy, Caisim, Biji Jagung dan masih banyak lagi 

produk sayuran organik yang lainya, yang diminati konsumen. 

4.3. Proses Pemasaran Sayuran Organik 

4.3.1. Sistem Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan barang atau 

jasa dari produsen kepada konsumen. Diantara produsen dan konsumen 

tersebut terdapat lembaga-lembaga pemasaran yang akhirnya membentuk 

saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang dilakukan Kebun Citra Sehat 

Organic secara langsung dan tidak langsung. Volume penjualan yang 

dilakukan Kebun Citra Sehat Organic ke konsumen mencapai volume 

penjualan sebesar 80 kg dalam satu minggu dua kali yakni Senin dan Kamis.  

4.3.2. Saluran Pemasaran 

Fungsi saluran pemasaran yaitu melaksanakan tugas memindahkan 

barang dari produsen ke konsumen, guna mengatasi kesenjangan waktu, 

tempat dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari orang-orang 

yang membutuhkan atau menginginkannya. Saluran pemasaran sayuran 

Organik di Kebun Citra Sehat Organic terdapat dua saluran pemasaran secara 

langsung dan tidak langsung ke konsumen. Konsumen yang secara langsung 

itu kepada warga gereja dan rumah tangga, kemudian yang secara tidak 
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langsung kepada institutional market (Hotel, restaurant, supermarket). 

Saluran pemasaran ini merupakan saluran pemasaran yang lebih pendek, 

karena tanpa melalui pedagang pemasok dan pedagang pengumpul. Biaya 

panen dan pengangkutan ke lokasi konsumen ditanggung oleh pihak Kebun 

Citra Sehat Organic. 

Sistem pembelian antara Kebun Citra Sehat Organic dan konsumen 

dilakukan secara tunai. Kebun Citra Sehat Organic menjual sayuran Organik 

sesuai dengan pesanan konsumen dan melalui penyortiran yang dilakukan 

oleh Kebun Citra Sehat Organic sesuai dengan permintaan konsumen. 

4.3.3. Fungsi-Fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh Kebun Citra Sehat Organic 

yakni: fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. (Anonim, 2013), 

menjelaskan bahwa petani sebagai produsen menjalankan tiga fungsi yaitu: 

fungsi pertukaran yang berupa fungsi penjualan, fungsi fisik yakni kegiatan 

pengemasan dan pengangkutan dan fungsi fasilitas meliputi informasi pasar, 

penanggulangan resiko dan pembiayaan. 

4.3.3.1. Fungsi Pertukaran 

Fungsi pertukaran meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat 

memperlancar perpindahan hak milik dari barang dan jasa yang di pasarkan. 

Di dalam menerapkan fungsi pertukaran Kebun Citra Sehat Organic 

melakukan fungsi pembelian dan penjualan. 

a. Fungsi Pembelian 

Pada fungsi pembelian untuk sarana produksi seperti benih, pupuk serta 

alat-alat (cangkul, sabit, gembor dll) dan pemenuhan tenaga kerja dapat 

diperoleh dengan mudah untuk memenuhi kegiatan produksi sayuran 

Organik. Berikut pernyataan Li Poktyhim mengenai hal tersebut: 

“untuk inputkami tidak kesulitan mendapatkannya, untuk tenaga kerja, kami hanya 

mencari penduduk sekitar untuk bekerja di sini. Kalau benih atau bibit kami juga 

mudah mendapatkannya, karena kami bisa membuatnya sendiri. Untuk pupuk juga 

sudah ada, kami punya ternak kambing di kebun. Saya rasa tidak ada kendala.” 

Riwanto selaku kepala kebun menanggapi: 

“ untuk bahan pemupukan di CSO memproduksi pupuk kompos dan pupuk cair sendiri, 

pupuk kompos dan pupuk cairnya produksinya di Garut dan Gresik” 
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Johan selaku Key Informant menambahkan hal tersebut: 

“Dalam pemakaian pupuk, untuk pertanian Organik memakai pupuk kandang, kalau 

kita punya ternak sendiri tidaknya menghemat biaya (tidak membeli) dan bisa membuat 

racikan pupuk sendiri.” 

Mengenai hal di atas untuk benih, di Kebun Citra Sehat Organic hanya 

membeli beberapa benih yang kemungkinan sulit untuk melakukan 

pembenihan sendiri karena, kalau varietas unggul kemungkinan besar susah 

dikendalikan dengan cara alami. Tenaga kerja di Kebun Citra Sehat Organic 

merekrut penduduk sekitar untuk melakukan kerja sama dalam usahatani. 

Kemudian untuk pupuk, Kebun Citra Sehat Organic memiliki ternak sendiri 

yakni  ternak kambing etawa. Selain itu Kebun Citra Sehat Organic juga 

memproduksi pupuk kompos dan pupuk cair yang berpusat di daerah Garut 

dan Gresik. 

Peralatan yang digunakan untuk pengolahan lahan di Kebun Citra Sehat 

Organic tidak menggunakan alat-alat berat seperti traktor untuk 

penggarapannya akan tetapi, cukup menggunakan cangkul yang dikerjakan 

oleh tenaga kerjanya. Untuk memperoleh peralatan lainnya seperti sabit, 

gembor dan lain sebagainya pihak Kebun Citra Sehat Organic cukup membeli 

di toko pertanian daerah sekitar.Fungsi pembelian diperlukan untuk memiliki 

komoditi pertanian yang akan dikonsumsi atau digunakan dalam proses 

produksi (Anonim, 2013). 

b. Fungsi Penjualan 

Fungsi penjualan di Kebun Citra Sehat Organic memperhatikan kualitas, 

kuantitas dan waktu yang diinginkan konsumen. Kebun Citra Sehat Organic 

di dalam menjual atau memasarkan produknya secara langsung dan tidak 

langsung kepada konsumen. Penjualan yang secara langsung ini kepada 

konsumen akhir yakni Rumah Tangga dan warga gereja sedangkan, yang 

secara tidak langsung kepada instutional market (restaurant, supermarket, 

hotel). Volume penjualan yang terjadi di Kebun Citra Sehat Organic selama 

satu minggu dua kali yaitu Senin dan Kamis mencapai 80 kg, hal ini terjadi 

karena menghindari kemacetan lalulintas. Berikut penyataan dari Li Poktyhim 

selaku partisipan: 
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“Untuk panen dilakukan satu minggu dua kali, yakni hari senin dan kamis. Semua hasil 

panen sayuran ini, akan dikirim ke jakarta sesuai permintaan konsumen. Tapi nanti 

harus melalui sortir lebih dulu. Harga dari kami yang menentukan.” 

Riwanto menambahkan:  

“Produk sayurandari Kebun Citra Sehat Organic ini nanti akan dikirim ke Jakarta 

karena, konsumen berada di wilayah Jakarta. Itu nanti akan dilakukan sortasi dulu, 

kemudian penimbangan baru pengemasan. Permintaan jumlah komoditas sesuai dengan 

konsumen. Dalam penentuan harga pihak Kebun Citra Sehat Organic yang 

menentukan. Untuk saprodi pihak Kebun Citra Sehat Organic dapat mengelola dengan 

baik, bahkan pupuk membuat sendiri” 

Johan selaku Key Informant menambahkan: 

“Ketika ada pemesanan dari konsumen, sebelumnya kita sudah menentukan harga 

terlebih dahulu. Harga ini dilihat dari tingkat kesulitan saat budidaya, karena kita juga 

harus mendapatkan keuntungan.” 

Dari pernyataan di atas, Kebun Citra Sehat Organic di dalam menjual atau 

memasarkan produknya langsung kepada konsumen, tanpa ada pedagang 

pemasok. Untuk pemesanan mereka menghubungi Li Poktyhim melalui pesan 

singkat (SMS). Setiap tempat berbeda jumlah pemesanan dan komoditasnya 

sesuai kebutuhan konsumen. Ketika kelebihan produk pada saat panen yang 

ketiga sampai ke empat kalinya sisanya dibagikan kepada pekerjanya bahkan 

ada yang dijual ke pasar lokal dengan harga yang ada di pasar. 

Di dalam melakukan fungsi penjualan penentuan harga ditentukan dari 

pihak Kebun Citra Sehat Organic yang berlaku sesuai dengan harga di pasar, 

yang diperoleh melalui informasi dari pedagang lainnya. Di Kebun Citra 

Sehat Organic juga memiliki gudang untuk menyimpan saprodi misalnya 

pupuk, benih dan bahan pendukung lainnya. Gudang tersebut juga untuk 

menimbun produk sayuran ketika musim panen. 

4.3.3.2. Fungsi Fisik 

Merupakan semua tindakan yang langsung berhubungan dengan barang 

dan jasa sehingga menimbulkan kegunaan tempat, kegunaan bentuk dan 

kegunaan waktu. Fungsi fisik yang dilakukan oleh Kebun Citra Sehat Organic 

yaitu kegiatan penyimpanan dan pengangkutan. Sedangkan fungsi 

pengolahan tidak dilakukan karena Kebun Citra Sehat Organic tidak bergerak 
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dibidang pengolahan hasil panen. Berikut pernyataan Riwanto selaku 

partisipan: 

“Saat panen wortel, sawi dan yang lainnya itu dikumpulkan di taruh di keranjang, 

supaya mudah membawanya. Kalau panen wortel harus langsung dicabut dan hati-hati 

agar, umbi tidak rusak atau cacat. Sebetulnya ini tidak hanya untuk wortel saja mbak, 

tapi  untuk semua jenis sayuran saat dipanen itu harus hati-hati. Panen disini biasanya 

dilakukan pagi hari, karena siangnya harus dikirim ke Jakarta. Untuk produk yang sisa 

itu berkisar 0,5% biasanya dibagikan kepekerja dan tetangga sekitar.” 

Ibrahim selaku key informant menambahkan: 

“Perlakuan khusus saat panen memang harus dilakukan karena kalau tidak akan 

merusak komoditas yang dihasilkan tidak memiliki nilai jual yang tinggi. Misalnya 

untuk wortel itu kan kalau ditanam di tanah yang keras proses pemanenannya 

digemburkan dengan menggunakan garpu kecil atau disiram dengan menggunakan air 

supaya mempermudah pencabutan umbi wortel.” 

Pernyataan di atas menunjukan bahwa proses penyimpanan yang 

dilakukan pihak Kebun Citra Sehat Organic tidak dalam waktu yang lama 

akan tetapi, pada saat panen sayuran ditempatkan di keranjang supaya 

meminimalkan kerusakan yang akan terjadi. Adanya perlakuan yang khusus 

saat panen dimaksudkan untuk menjaga kualitas sayuran tetap terjaga. Umbi 

yang patah atau terluka akan mudah terinfeksi jamur dan bakteri sehingga 

tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama (Agoes dan Lisdiana, 1995). 

Proses pembersihan dilakukan bertujuan untuk menghilangkan kotoran-

kotoran dan sumber kontaminan lainnya sehingga umbi wortel menjadi bersih 

(Ali dan Rahayu, 1994). Pembersihan wortel di Kebun Citra Sehat Organic 

dilakukan dengan mencuci di bak air yang bersumber dari mata air. Tidak 

adanya proses pengolahan untuk dijual karena Kebun Citra Sehat Organic 

tidak bergerak di bidang pengolahan hasil. Kalaupun ada produk yang sisa 

mereka memberikan kepada para tenaga kerjanya dan tetangga sekitar. 

Fungsi pengangkutan dilakukan oleh pihak Kebun Citra Sehat Organic 

sendiri. Biaya pengangkutan ditanggung Kebun Citra Sehat Organic dan 

diangkut menggunakan mobil panther. Fasilitas yang diberikan kepada 

konsumen sudah cukup baik, seperti sayuran yang sudah dipesan diantar 

langsung kepada konsumen. Saat ini kondisi jalan sudah diaspal dan selama 

perjalanan mengantar pesanan sayuran kepada konsumen tidak mengalami 
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kendala yang berat, seperti pungutan-pungutan liar. Berikut pernyataan dari 

Marcel: 

”Pengiriman biasanya saya lakukan sekitar jam satu siang ke Jakarta, dengan 

menggunakan mobil panther. Jarak dari kebun ke Jakarta sekitar 50-60 km. Suhu yang 

dipakai untuk menjaga kesegaran sayuran memakai suhu normal, karena kualitas 

sayuran Organik dari tingkat kesegaran lebih tahan lama dibandingkan dengan sayuan 

non-organik. Agar bisa sampai tujuan tepat waktu, saya melewati jalan alternaif.” 

Proses pengangkutan dilakukan oleh Kebun Citra Sehat Organic dengan 

menggunakanmobil pribadi yakni mobil panther. Kebun Citra Sehat Organic 

melakukan proses delivery untuk mempertahankan pelanggan. Waktu 

pengiriman pukul 13:00 siang dan total pengiriman 80kg, hal ini bertujuan 

agar konsumen dapat menikmati produk sayuran organik yang segar. Untuk 

mempercepat waktu pengiriman sayuran organik, biasanya pihak pemasaran 

mengunakan jalan alternaif untuk menghindari kemacetan lalulintas. 

4.3.3.3. Fungsi Fasilitas 

Merupakan semua tindakan yang bertujuan untuk memperlancar 

kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen. Fungsi 

fasilitas terdiri dari empat fungsi yaitu: fungsi standarisasi dan grading, 

fungsi penanggulangan risiko, fungsi pembiayaan dan fungsi informasi pasar. 

Fungsi fasilitas yang dilakukan oleh Kebun Citra Sehat Orgaic meliputi 

sortasi/grading, penanggulangan risiko, informasi pasar dan pembiayaan. 

a. Sortasi/Grading 

Tujuan dari kegiatan sortasi yang dilakukan oleh Kebun Citra Sehat 

Organic adalah untuk memisahkan hasil panen yang dilihat dari segi fisik, 

tidak busuk, tidak terserang hama dan penyakit dan berpenampilan menarik 

sesuai yang diminati konsumen, sedangkanpengkelasan dilakukan untuk 

melihat perbedaan mutu dan kualitas sayur serta digunakan sebagai penentu 

harga jual untuk konsumen. Menurut Winata (2006) kriteria pengkelasan 

umumnya adalah bentuk, warna, tingkat kematangan dan tingkat kerusakan. 

Berikut pernyataan Li Poktyhim mengenai hal diatas:  

“Setiap panen, hari senin dan kamis pekerjanya dari pagi jam 08:00-12:00 

mengumpulkan hasil panen, kalau ada beberapa sayuran yang perlu dicuci seperti 

wortel, lobak harus dicuci dulu, terus dilakukan penyortiran, misalnya sayuran buncis 

panjang dan pendek disama ratakan, unuk tomat kami ada grade A dan gradeB. Setelah 
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semua disortir kemudian ditimbang sesuai permintaan, baru dikemas dan dikim ke 

Jakarta.” 

Kegiatan sortasi yang dilakukan adalah memisahkan hasil panen sayuran 

organik yang rusak dengan yang masih bagus. Selain itu kegiatan sortasi 

dilakukan untuk memisahkan komoditi sayuran organik berdasarkan ukuran 

yang sesuai keinginan konsumen. Untuk kegiatan grading di Kebun Citra 

Sehat Organic hanya meng-gradekan sayuran tomat yakni grade A dan grade 

B, karena sayuran tomat banyak peminatnya dan konsumen menginginkan 

kriteria yang berbeda beda. Standar tersebut harus dipenuhi maka, pihak 

Kebun Citra Sehat Organic membuat standar mutu sayuran organik tomat 

yang dapat dilihat di tabel 4.3 dibawah ini: 

Tabel 4.3. Standar Mutu Sayuran Organik Tomat 

Kriteria    Kelas A    Kelas B 

Warna   Hijau kekuningan   kuning kemerahan 

Penampakan Fisik Bulat, utuh, mulus, tidak  Tidak teratur, tidak busuk 

    busuk, 

Ukuran   Besar (> 150g/buah)  Sedang (100g-150g/buah) 

Sumber: kantor bagian pemasaran kebun citra sehat organic 

Kendala dalam menjalankan sortasi/grading membutuhkan biaya yang 

cukup mahal karena semakin banyak kelas yang ditentukan semakin banyak 

pula biaya yang dikeluarkan. Maka, Kebun Citra Sehat Organic hanya 

mentukan sayuran tomat yang dikelaskan menjadi grade A dan  grade B. 

Kegiatan standarisasi yang dilakukan oleh Kebun Citra Sehat Organic 

ketika menentukan standar untuk sayuran tomat. Berikut pernyataan Jaya 

mengenai hal di atas: 

“Kegiatan standarisasi, yang dilakukan hanya produk tertentu, disini hanya dilakukan 

sortasi (memisahkan sayuran yang  jelek-jelek dan bagus) saja. Ya, karena pembelinya 

hanya meminta jenis komoditas dan jumlah.” 

Johan selaku Key Informant menambahkan: 

“Standarisasi yang dilakukan hanya beberapa saja, karena keinginan konsumen tidak 

yang terlalu berlebihan artinya tidak meminta misalnya untuk tomat ya,,, itu tidak harus 

kadar airnya sekian, warna harus seragam, ukuran dan lain sebagainya. Kalau sampai 

itu terjadi, butuh biaya mahal untuk melakukan standarisasi, nah !! petani dapat uang 

dari mana untuk itu? “ 



19 
 

 

Pengemasan yang dilakukan Kebun Citra Sehat Organic hanya 

menggunakan plastik transparan. Tujuan dilakukan pengemasan adalah untuk 

memudahkan pengangkutan dan melindungi produk selama proses 

pengiriman.   

b. Fungsi Penanggulangan Risiko 

Menurut (Caroll dalam Anonim, 2009), risiko pemasaran adalah 

ketidakpastian di pasar untuk produk yang dihasilkan, salah satunya 

ketidakpastian tentang harga yang akan diterima, atau kehilangan pasar di 

mana pihak Kebun Citra Sehat Organic mengharapkan produk Kebun Citra 

Sehat Organic untuk dijual. Kecuali secara teratur pihak Kebun Citra Sehat 

Organic meng-update informasi di pasar untuk produk yang dihasilkan, 

sehingga memahami risiko pemasaran dengan sangat baik pada saat ini. 

Penanggulangan risiko biasanya terjadi apabila ada produk yang rusak dan 

tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Di Kebun Citra 

Sehat Organic terlihat ada beberapa risiko dalam pemasaran sayuran organik. 

Berikut beberapa risiko yang terjadi: 

a. Risiko pembelian konsumen dalam sekala kecil 

Pada saat pasca panen terdapat beberapa masalah yang dihadapi, yakni 

pembelian konsumen dalam skala kecil. Berikut pernyataan Jaya: 

”Permintaan sudah baik, namun jumlahnya masih sedikit. Jadi kadang saya bingung 

tanam banyak tapi yang diminta sedikit, nanti takut kalau tidak dipanen bersamaan 

akan rusak dilahan.” 

Li Poktyhim menambahkan: 

“Kalau misalnya kita panen buncis 15kg dan konsumen hanya pesan 8kg, kadang saya 

suka usul, pesanan buncisnya ditambahi 2kg, supaya buncisnya tidak sisa banyak, 

itupun ada beberapa konsumen yang mau dan ada yang enggak” 

Dalam pemasaran produk organik, permintaan pasar masih sebatas skala 

kecil menengah, artinya tidak dalam jumlah banyak. Meskipun demikian 

konsumen menerima positif produk sayur organik, namun dirasa belum 

maksimal dalam penyerapan produk organik karena memang tergantung juga 

dengan permintaan konsumen. Untuk mengatasinya di pihak Kebun Citra 

Sehat organic terus memberikan kualiatas yang terbaik kepada konsumen, 

agar tertarik dengan produk organik sehingga permintaan terus meningkat. 
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b. Risiko Kerusakan Barang Saat Pengiriman 

Permasalahan yang timbul akibat selama pengiriman barang hal ini terkait 

dengan pembenahan dalam kemasan dan pemakaian alat transportasi yang 

sesuai dan membantu kesegaran sayuran. Berikut pernyataan Johan: 

“Pengemasan dilakukan di gudang, biasanya sayuran-sayuran tersebut dikemas ke 

dalam plastik yang berlubang supaya terdapat sirkulasi uadara agar tetap terjaga 

kesegaran sayuran tersebut. Kemasan plastik kemudian dimasukkan ke dalam 

keranjang box, kemudian dikirim memakai mobil box disertai pendingin.” 

Untuk masalah kemasan di Kebun Citra Sehat Organic memakai plastik 

transparan.Kendalanya apabila kemasanini hanya menggunakan plastik 

transparan kualitas sayuran akan berkurang. Sebaiknya untuk kedepannya 

menggukan tray foam dan plastik berlubang supaya terdapat sirkulasi udara 

agar tetap terjaga kesegaran dari produk sayuran tersebut dan meningkatkan 

harga jual. Selain kemasan risiko kerusakan yang terjadi adalah transportasi 

yang digunakan serta ketepatan waktu. Alat transportasi yang digunakan 

untuk proses pengiriman di Kebun Citra Sehat Organic mobil panther. 

Kendalanya ketika menggunakan mobil pribadi itu kurang sesuai. Sebaiknya 

menggunakan mobil box yang disertai pendingin. 

c. Fungsi Informasi Pasar 

Informasi pasar yang dilakukan oleh Kebun Citra Sehat Organic 

diantaranya adalah informasi perkembangan harga di setiap tingkat pasar, 

jumlah produk yang tersedia serta kuantitas dan kualitas produk yang 

diinginkan oleh konsumen. Berikut pernyataan dari Li Poktyhim: 

“informasi yang kami butuhkan itu mengenai harga yang ada dipasaran, kemudian 

jenis komoditas yang banyak diminati konsumen” 

Berdasarkan uaraian di atas pihak Kebun Citra Sehat Organic informasi 

pasar yang diutamakan hanyalah mengenai harga dipasaran dan komoditas 

yang sering diminati oleh konsumen. Kalaupun konsumen menginginkan 

produk yang lain pihak Kebun Citra Sehat Organic sanggup 

mengusahakannya. 

d. Fungsi Pembiayaan 

Fungsi pembiayaan dilakukan untuk memperlancar usaha yang dijalankan. 

Berikut pernyataan Li Poktyhim: 
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“Awal usaha ini menggunakan modal sendiri, karena berawal dari hobi Ibu Diana yakni 

bertani Organik untuk hidup sehat.” 

Berdasarkan pernyataan di atas Kebun Citra Sehat Organic menggunakan 

modal sendiri untuk melakukan usahatani tersebut. Tidak ada keterkaitan atau 

kerjasama dengan perusahaan lain dalam menjalankan bisnis ini.  

4.4. Permasalahan dalam Proses Pemasaran Sayuran Organik 

Permasalahan yang terkait selama proses pemasaran sayuran organik 

terlihat secara langsung dan tidak langsung di Kebun Citra Sehat Organic 

ketika menjalankan fungsi tataniaga. Hal ini terlihat dalam fungsi pembelian 

yang dinyatakan oleh Riwanto selaku kepala kebun mengenai pengadaan 

pupuk pada halaman 13. Permasalahan tersebut tidak terlihat secara langsung 

akan tetapi ke depannya akan menimbulkan dampak pada biaya transportasi 

yang cukup banyak untuk pengadaan pupuk. Karena meskipun memproduksi 

pupuk sendiri lokasi pembuatannya cukup jauh yakni di Garut dan Gresik. 

Solusinya ketika mengirim pupuk sebaiknya dalam jumlah yang banyak 

karena untuk mengantisipasi kekurangan pupuk sehingga mempunyai stok di 

gudang, kemudian pembuatan pupuk sebaiknya dekat dengan tempat 

produksi, untuk meminimalkan biaya selama produksi. 

Sedangkan masalah dalam menjalankan fungsi penjualan terlihat secara 

langsung pada penuturan Jaya: 

”Permintaan sudah baik, namun masih dalam jumlah yang sedikit. Jadi kadang saya 

bingung tanam banyak tapi yang diminta sedikit, nanti takut kalau tidak dipanen 

bersamaan akan rusak dilahan.” 

Ketika ada produk yang sisa dan masih tercecer di lahan dan tidak 

dipanen (sayuran tomat) kemudian dibiarkan begitu saja. Sebaiknya pihak 

Kebun Citra Sehat Organic tetap melakukan pemanenan meskipun ukuran, 

bentuk dan kualitasnya kurang baik. Produk sayuran tersebut dimanfaatkan 

untuk bahan pupuk kompos. Menurut (Anif dan kun Harismah, 2004), 

menunjukkan bahwa limbah tomat mampu menggantikan peran EM-4 dalam 

proses pengomposan sampah organik, karena dalam limbah tomat 

mengandung jazadrenik atau mikrobia-mikrobia tertentu yang mampu 

mendekomposisi bahan-bahan organik dalam sampah. 
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Permasalahan juga terlihat secara langsung ketika menjalankan fungsi 

fisik dalam fungsi pengangkutan. Penuturan oleh Marcel pada halaman 16 

menunjukkan bahwa, transportasi yang digunakan adalah mobil pribadi yakni 

panther. Kendalanya mobil yang digunakan ini tidak sesuai dengan jenis 

barang apa yang akan diangkut. Sebaiknya pihak Kebun Citra Sehat Organic 

mengunakan mobil box yang dilengkapi dengan pendingin, hal ini akan 

menjaga kualitas dan tingkat kesegaran sayuran organik. 

Selain permasalah di atas terlihat masalah pada fungsi fasilitas yang di 

dalamnya terkait dengan fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan yang terjadi 

terjadi di Kebun Citra Sehat Organic seperti yang diutarakan Li Poktyhim 

pada halaman 20. Beliau menyatakan, menggunakan modal sendiri untuk 

melakukan usahataninya. Masalah ini terlihat secara tidak langsung karena 

diawal mereka dapat menjalankan usahanya hanya sebatas hobi dan 

menanamkan pola hidup sehat. Akan tetapi untuk pengembangan dan 

memperluas bisnis ini sebaiknya Kebun Citra Sehat Organic melakukan 

pengkreditan atau pinjaman disalah satu bank, agar usahanya ini lebih maju 

dan terjamin kualitas yang dihasilkan. 

4.5. Mafaat Pemasaran Sayuran Organik 

Di dalam menjalankan usahatani khususnya sayuran organik tentunya 

memiliki manfaat bagi perusahaan, konsumen dan masyarakat. Manfaat bagi 

perusahaan ini dilihat dari segi, harga jual sayuran organik yang tinggi. 

Seperti yang diutarakan oleh Johan pada halaman 15, harga jual merupakan 

peluang yang pertama. Karena penentuan harga dilihat dari tingkat kesulitan 

budidaya. Harga produk organik setidaknya lebih tinggi dari pada harga 

produk pertanian biasa. Misalkan untuk buncis organik Rp 6000,-/kg 

sedangkan buncis non organik Rp 3000.-/kg. Harga yang bagus ini sangat 

penting untuk menunjang ekonomi petani dan menentukan hidup matinya 

pertanian organik sehingga memotivasi petani untuk melakukan usahatani 

organik untuk meningkatkan taraf hidup mereka. 

Manfaat berikutnya, saprodi lebih murah, hal ini dikarenakan dalam 

proses produksi, penggunaan saprodi seperti pupuk dan pestisida tidak 

sebanyak pertanian yang masih memakai bahan kimia, apalagi pupuk dan 
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pestisida yang dipakai adalah buatan sendiri sehingga biaya lebih murah. 

Seperti yang diutarakan oleh Li Poktyhim dan Riwanto pada halaman 13. 

(Agam, 2011), menyebutkan bahwa bahan organik yang dibutuhkan dalam 

pertanian organik adalah sisa tanaman, kompos dan pupuk kandang. 

Manfaat selanjutnya dilihat dari segi konsumen yakni peningkatan 

kesadaran dan minat produk organik. Dampak negatif untuk produk organik 

khususnya sayuran dilihat dari segi harga memang jauh lebih mahal 

dibandingkan produk non organik. Berikut pernyataan oleh Asep selaku Key 

Informant: 

”Di sini untuk harga jual sudah baik, konsumen juga sudah baik dan meningkat 

dibanding dulu. Setelah mengetahui rasa dari sayur organik lebih enak dan 

gurih. Sedangkan untuk pasar sudah baik, untuk menjaga pelanggan produsen 

mengirim produknya langsung kekonsumen. Pengiriman biasanya dilakukan 

pada siang hari.” 

Kesadaran akan produk-produk organik semakin banyak diminati, seperti 

dalam (Anonim, 2002) mengungkapkan bahwa gaya hidup sehat dengan 

slogan “Back to Nature” telah menjadi trend baru meninggalkan pola hidup 

lama yang menggunakan bahan kimia non alami. Sehingga produk organik 

khususnya sayuran aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Manfaat selanjutnya ini terlihat bagi bagi masyarakat. Karena terciptanya 

lapangan pekerjaan, yang mana di dalam menjalankan usahatani khususnya 

sayuran organik tentunya tidak sebatas perorangan tetapi memberikan 

kesempatan untuk melakukan kerjasama. Seperti halnya yang diutarakan oleh 

Li Poktyhim pada halaman 13, untuk pemenuhan tenaga kerja merekrut 

penduduk sekitar untuk melakukan usahataninya. 


