


Salah satu aktivitas yang menjadi jiwa dari Perguruan Tinggi adalah riset. Dengan adanya riset
yang kontinyu dan terarah, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta
pemanfaatannya bagi peningkatan kualitas kehidupan dapat secara simultan dilaksanakan. Oleh
karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap pendidikan dan kualitas
kehidupan manusia, civitas akademi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya
Wacana (FPB UKSW) tetap teguh berjalan melaksanakan riset yang diharapkan bermanfaat
bagi banyak pihak.

Riset-riset yang telah dilaksanakan tersebut dapat bermanfaat hanya apabila dikomunikasikan
kepada pihak-pihak yang relevan dan membutuhkannya. Setiap tahunnya FPB UKSW
mengakomodasi hal ini dengan menyediakan platform Konser Karya Ilmiah (KKI): suatu forum
diseminasi hasil-hasil riset yang bersumber dari dana publik. Forum ini tidak saja merupakan
wadah komunikasi ilmiah tetapi juga bentuk tanggung jawab ilmuwan untuk secara terbuka
membagikan hasil penemuannya yang terlaksana berkat kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Di dalam KKI tahun 2015 kali ini, terdapat 13 karya ilmiah yang telah disampaikan baik oleh
sivitas akademi UKSW maupun non UKSW. Karya ilmiah ini mencakup disiplin ilmu yang
berbeda-beda tetapi dengan satu tujuan yang telah disebutkan di awal.

Prosiding ini diterbitkan sebagai bentuk nyata kumpulan hasil penemuan yang telah dilaksanakan
dan disampaikan para peneliti tersebut di dalam forum KKI 2015. Prosiding sebagai bentuk
publikasi tertulis diharapkan akan menjadi salah satu sumber pengetahuan akurat bagi pihak-
pihak yang akan menggunakannya di masa yang akan datang. Dengan tujuan mulia tersebut,
kami berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan prosiding yang readable dan useable. Namun
demikian, tak ada gading yang tak retak sehingga prosiding ini pun tidak luput dari kekurangan.
Saran dari pembaca diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas pekerjaan di masa yang
akan datang. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca!

Salatiga, 01 Juli 2015

Salam,

Dina Banjarnahor

KATA PENGANTAR
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PENDAHULUAN

Pertanian organik telah memicu debat karena
menjadikan beberapa sisi pertanian konvesional
dengan bahan kimiawi adalah buruk dan
membahayakan. Padahal, menurut Vassalos et
al. (2010) sistem pertanian organik dapat
menjadi salah satu  alternatif  bentuk  pertanian
yang menjamin berkelanjutan. Dari segi
ekonomi, pertanian organik akan menghemat
devisa negara untuk mengimpor pupuk, tanpa
bahan kimia pertanian, memberikan kesempat-
an lapangan kerja dan meningkatkan pendapat-
an petani. Sistem pertanian organik mengurangi

ketergantungan petani pada pupuk pabrikan,
di sisi lain mendorong petani lebih kreatif
berusaha mengolah kotoran ternak menjadi
pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan
sawah mereka.

Sangatlah banyak studi yang membandingkan
performansi ekonomi antara sistem usahatani
organik dan konvensional. Performansi yang
banyak dikaji antara lain adalah produktivitas
dan profitabilitas, dimana secara umum
disimpulkan bahwa hasil produksi sistem
produksi organik lebih rendah dibandingkan
sistem konvensional, namun profitabilitas sistem

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the available literatures published in the last five
years on the efficiency of organic and conventional farming systems performance, cases
of Indonesian rice farms, and to determine the critical factors influencing the different
results of those studies. Rice farming system was chosen as in its development this farming
system encountered major constraints e.g. low productivity, annually increasing production
cost, and relatively fluctuating yield price. The preliminary information collected through
interviews and observations among key informants of organic and conventional farms
will be discussed to underlie the hypothetical factors which may influence the efficiency
attainment. Some conclusions were withdrawn: 1) the benefits of organic farming system
were seen from the obvious simplicity of land and biodiversity management as well as the
absence of environmental pollution, 2) both organic and conventional farming systems
could achieve technical efficiency, 3) conventional rice farm had not attained price and
economic efficiency, and 4) environmental efficiency was one of the latest updated indicator
in the assessment of farming system efficiency.
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