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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 Some conclusions were withdrawn: 1) the benefits of organic farming system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.

Keywords: rice, farming system, organic production, conventional production, efficiency
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pertanian organik lebih tinggi dibandingkan
capaian sistem konvensional disebabkan harga
jual produk organik yang tinggi. Variabel lain
yang cukup banyak dikaji adalah bagaimana
efisiensi sistem usahatani organik dan konven-
sional, meliputi efisiensi teknis, ekonomi, serta
efisiensi alokatif, dan yang masih jarang dianalisis
adalah efisiensi lingkungan.

Yotopoulos dan Nugent (1976) mendefinisikan
efisiensi adalah pencapaian output maksimum
dari suatu set input tertentu. Efisiensi teknis
mengukur berapa produksi dapat dicapai dari
suatu set input tertentu. Efisiensi alokatif
berhubungan dengan keberhasilan petani dalam
memakai input sehingga memperoleh pen-
dapatan maksimum, seringkali disebut efisiensi
alokatif atau efisiensi jangka pendek. Sedangkan
efisiensi ekonomi dapat dicapai bila petani dapat
mengkombinasikan faktor produksi yang tinggi
(efisiensi teknis) dan mengalokasikan faktor
produksi dengan harga minimum guna mencapai
nilai produksi yang tinggi (efisiensi alokatif).

Efisiensi merupakan salah satu ukuran keber-
hasilan pelaksanaan pertanian. Yotopoulos dan
Nugent (1976) mendefinisikan efisiensi adalah
pencapaian output maksimum dari suatu set
input tertentu. Terdapat tiga macam efisiensi,
yaitu efisiensi teknis (technical efficiency),
efisiensi harga/alokatif (price/alocative
efficiency), dan efisiensi ekonomi (economic
efficiency). Meskipun cukup banyak studi
tentang efisiensi usahatani, bagaimanapun masih
sangat jarang studi tentang perkembangan atau
tren capaian efisiensi dari waktu ke waktu,
ataupun yang membandingkan antara efisiensi
usahatani padi organik dengan usahatani
konvesional.

Tujuan kajian dalam tulisan ini adalah meng-
analisis pustaka-pustaka yang ada yang
mengkaji tentang performansi efisiensi sistem

pertanian organik dan konvensional, mengambil
kasus usahatani padi di Indonesia, dan menentu-
kan faktor kritis yang mempengaruhi perbedaan
hasil dari kajian-kajian efisiensi tersebut. Usaha-
tani padi dipilih untuk diulas karena dalam
pengembangannya petani padi menghadapi
permasalahan yaitu produktivitas yang masih
rendah, harga faktor produksi (benih, pupuk,
tenaga kerja dan pestisida) setiap tahunnya
hampir bisa dipastikan akan naik dan harga
padi berfluktuatif tidak menentu ketika panen.
Perbaikan lingkungan melalui sistem organik
diduga mempengaruhi capaian efisiensi usaha-
tani. Selain itu, tulisan ini ingin memaparkan
efisiensi lingkungan, yakni penaksiran efisiensi
teknis dengan memasukkan variabel surplus
nitrogen dalam fungsi frontier.

METODE KAJIAN

Kajian dalam tulisan ini mengunakan pen-
dekatan kualitatif yakni menggunakan literature
review yang didukung kajian hasil observasi
dan wawancara semi-terstruktur kepada
partisipan pelaku sistem usahatani organik dan
konvensional. Metode literature review dalam
kajian ini, yakni suatu metode pencarian
sistematis pada berbagai pustaka yang telah
dipublikasikan untuk menemukan apa yang
sudah diketahui tentang tujuan topik penelitian-
penelitian. Aitchson (1998: 58) mendukung
pandangan bahwa tinjauan literatur memungkin-
kan peneliti untuk mencari tahu apa telah
dilakukan dalam hal masalah sedang diselidiki-
untuk memastikan bahwa duplikasi tidak
terjadi. Leedy (1989) menyebutkan, “the more
knowledgeable you are, the better you will
be able to understand your problem”. Pustaka
hasil penelitian yang dikaji adalah kasus di
Indonesia pada usahatani padi, dengan tahun
terbit lima tahun terakhir yang dipublikasikan
secara elektronik. Pada awal pembahasan,
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diulas singkat hasil pengumpulan data melalui
observasi dan wawancara semi-terstuktur
kepada informan-informan kunci pelaku sistem
usahatani padi organik dan petani padi sistem
konvensional, di Desa Pereng dan Gentungan,
Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karang-
anyar, yang melandasi hipotesis faktor yang
mempengaruhi capaian efisiensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Budidaya secara Organik

Kegiatan pertanian mempengaruhi kualitas tanah
dan lingkungan. Pertanian kimiawi akan
menurunkan kualitas tanah dan lingkungan.
Kualitas tanah yang makin menurun menurut
Setyorini et al (2003) antara lain dicirikan
dengan rendahnya kandungan bahan organik
tanah, lapisan olah tanah dangkal, tanah menjadi
keras dan sulit diolah, tanah menjadi lebih
masam, kemampuan mengikat air rendah
sehingga tanah mudah mengalami kekeringan.

Beberapa hasil penelitian yang menyebutkan
bahwa pertanian organik memperbaiki kualitas
tanah dan kesehatan lingkungan, antara lain
penelitian Suhartini (2006), bahwa sikap dan
perilaku petani organik dalam pengelolaan
usahatani padi lebih mengarah pada usahatani
yang berkelanjutan dan berkorelasi positif
meningkatkan kualitas lahan dan biodiversitas.
Produktivitas padi organik lebih tinggi daripada
padi non organik. Kualitas lahan dan
biodiversitas berpengaruh nyata meningkatkan
produksi dan produktivitas tanaman padi.

Hasil kajian pustaka dampak pertanian organik
bagi lingkungan, diperkuat melalui hasil
observasi dan wawancara penulis dengan
beberapa informan kunci  pelaku pertanian
organik di Desa Pereng dan Gentungan,
Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karang-
anyar, mendapatkan bahwa terdapat perbedaan

lingkungan yang dirasakan oleh petani sejak
melakukan budidaya padi secara organik.
Diungkapkan oleh petani padi organik di lokasi
penelitian, bahwa sejak berusahatani padi
secara organik terjadi perubahan pada tanah
sawah mereka, yakni:
a. tanah lebih gembur, seperti ada rongga, dan

tidak lengket di kaki sehingga mudah
dicangkul, dan kondisi tersebut menjadikan
biaya olah tanah menjadi berkurang,

b. cacing tanah menjadi banyak, tampak dari
bekas kotoran cacing yang menumpuk di
sekitar tanah sawah,

c. hewan predator alami (seperti yang ada di
gambar poster kelompok tani tentang musuh
alami hama padi), banyak ditemukan,
serangan hama di dua tahun musim tanam
tidak terjadi,

d. waktu mengairi sawah lebih cepat dibanding-
kan sawah yang ditanami padi secara
konvensional.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa
manfaat lingkungan yang diperoleh dengan
diterapkannya usahatani organik, tampak dari
semakin mudahnya pengolahan tanah dan
biodiversitas, serta tidak terjadinya pencemaran
lingkungan akibat penggunaan pupuk pabrikan.
Akumulasi pupuk humus dalam praktek per-
tanian organik memiliki peran penting dalam
mengantisipasi perubahan iklim. Perbaikan
lingkungan budidaya diduga akan mem-
pengaruhi meningkatnya capaian nilai efisiensi
teknis pada sistem organik yang disebabkan
semakin membaiknya kesuburan tanah dengan
adanya teknologi pupuk organik yang diguna-
kan, atau dengan kata lain budidaya padi
dengan sistem organik akan semakin efisien
secara teknis.
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Perbedaan Efisiensi Usahatani Padi
Organik dan Konvensional

Berikut berbagai hasil penelitian tentang efisiensi
usahatani padi ditampilkan pada Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1, tampak bahwa telah
banyak kajian tentang efisiensi teknis usahatani
padi, dengan penyimpulan bahwa efisiensi
teknis usahatani padi organik maupun
konvensional dikategorikan efisien karena
bernilai lebih dari 0,8 (Apabila digunakan
batasan secara umum indeks efisiensi usaha tani
>0,8 dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang
baik dan indeks efisiensi <0,8 dikatakan
memiliki tingkat efisiensi usaha tani yang kurang
baik (Coelli, 1998).

Faktor Kritis Penentu Taksiran Nilai
Efisiensi

Mengacu Bless (2000: 20) tinjauan literatur
bertujuan (a) Untuk mempertajam dan mem-
perdalam kerangka teori penelitian, (b) Untuk
mengenalkan peneliti dengan perkembangan
terbaru di bidang penelitian, (c) Untuk meng-
identifikasi kesenjangan dalam pengetahuan,
serta kelemahan dalam penelitian sebelumnya,
(c) Untuk menemukan koneksi, kontradiksi atau
hubungan lain antara hasil penelitian yang ber-
beda dengan membandingkan berbagai
investigasi, (d) Untuk mengidentifikasi variabel
yang harus diperhatikan dalam penelitian, (e)
Untuk mempelajari definisi yang digunakan
dalam karya-karya sebelumnya serta karak-
teristik populasi diteliti, dengan tujuan
mengadopsi mereka untuk penelitian baru, (f)
Untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan
dari metode penelitian digunakan oleh orang
lain, dalam rangka untuk mengadopsi atau
memperbaiki mereka dalam penelitian sendiri .

Mengacu Tabel 1 dan yang dikemukakan Bless
(2000) maka tampak terdapat cukup banyak

penelitian tentang efisiensi usahatani padi, di
beragam lokasi budidaya, terutama pada kasus
usahatani padi konvensional. Penelitian tentang
efisiensi usahatani padi dengan sistem organik
termasuk jarang ditemukan. Dari tiga jenis
efisiensi, kajian tentang efisiensi teknis lebih
banyak ditemukan dibandingkan kajian efisiensi
alokatif dan efisiensi ekonomi.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dapat
disimpulkan:
1. Efisiensi teknis usahatani padi organik

didapatkan masih belum efisien (penelitian
1 pada Tabel 1), namun ditemukan pula
yang telah mencapai efisiensi teknis (pene-
litian 2 padaTabel 1).

2. Efisiensi teknis usahatani padi konvensional;
didapatkan masih belum efisien (penelitian
3, 7,  pada Tabel 1), namun ditemukan pula
yang telah mencapai efisiensi teknis
(penelitian 4,5,6 padaTabel 1).

3. Efisiensi alokatif usahatani padi konvensional
adalah belum efisien karena masih dibawah
0,80 (penelitian 3 dan 4 pada Tabel 1).
Begitu pula efisiensi ekonomis usahatani padi
konvensional juga masih dibawah 0,80
(penelitian 3 dan 4 pada Tabel 1).

Nilai efisiensi dari hasil penelitian-penelitian
dalam pustaka pada Tabel 1, dipengaruhi oleh
beberapa hal, antara lain:
1. Perbedaan konsep usahatani organik yang

tidak terjelaskan dalam tinjauan pustaka
dalam Tabel 1,

2. Perbedaan kondisi lokasi penelitian,
perbedaan varietas padi yang diteliti, serta
perbedaan unit waktu analisis,

3. Perbedaan variabel yang dimasukkan dalam
model fungsi produksi dalam menentukan
efisiensi teknis, dan yang dmasukkan dalam
model fungsi. Metode analisis data yang
digunakan adalah analisis frontier, atau
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No. Wilayah Hasil Efisiensi Periode Peneliti Sumber penelitian

1. Desa Sukorejo
untuk lokasi
padi organik
dan Desa
Jambeyan
untuk padi
konvensional

Hasil Penelitian menunjukan bahwa
petani padi organik tahun ke-8 dan
tahun ke-5 lebih produktif
dibandingkan petani padi
konvensional. Tingkat efisiensi teknis
yang dicapai petani sampel bervariasi
antara 0.47 – 0.96 dengan rata-rata
0.70, sehingga ada peluang bagi
petani untuk meningkatkan
produksinya sekitar 30% dengan
penerapan pengelolaan yang terbaik
menggunakan teknologi yang ada.
Tingkat efisiensi teknis petani padi
organik tahun ke-8 dan tahun ke-5
lebih tinggi secara signifikan
dibandingkan petani padi
konvensional.

MH-2009, MK 1-
2008, MK II-2008

SPMA
Negeri
Banjarbaru

Prayoga, Adi. 2010.
Produktivitas dan
Efisiensi Teknis
Usahatani Padi
Organik Lahan
Sawah. Jurnal Agro
Ekonomi Volume 28
No. 1 Mei 2010.

2. Kabupaten
Tanggamus,
Kecamtanan
Pematang
Sawa, Pekon
Tampang Tua

Rata-rata tingkat efisiensi teknis
usahatani padi organik lahan sawah
tadah hujan sebesar 0,836, berarti
bahwa usahatani padi organik pada
musim hujan secara teknis sudah
efisien atau rata-rata petani telah
mencapai 83,61% dari potensial
produksi yang diperoleh dari
kombinasi input produksi yang
dikorbankan.

Musim hujan dan
musim kemarau
2012

Pasca
Sarjana Ilmu
Pertanian
Universitas
Gadjah
Mada

Murniati, Ktut,
Jangkung Handoyo
Mulyo, Irham, Slamet
Hartono. Efisiensi
Teknis Usahatani
Padi Organik Lahan
Sawah Tadah Hujan
di Kabupaten
Tangganus Provinsi
Lampung. Jurnal
penelitian Pertanian
terapan Vol. 14 (1)

3. Desa

Rowosari
Kabupaten
Kendal

Nilai efisiensi harga (EH) usahatani
padi sebesar 0,22 yang berarti bahwa
penggunaan input tidak efisien.
Untuk mencapai tingkat efisiensi
maka input harus dikurangi. Nilai
efisiensi teknis (ET) sebesar 0,74,
dan efisiensi ekonomi (EE) dapat
diketahui yaitu sebesar 0,16. Hal ini
menunjukkan bahwa usahatani tidak
efisien dengan demikian perlu
dilakukan pengurangan penggunaan
faktor-faktor produksi agar tercapai
kondisi yang efisien

1 kali musim
tanam 2009

Universitas
Diponegoro

Darwanto. Analisis
Efisiensi usahatani
Padi di Jawa Tengah
(Penerapan Analisis
Frontier). Jurnal
Organisasi dan
manajemen Volume 6
Momor 1 Maret
2010: 46-57.

4. Kecamatan
Aluh-Aluh
Kabupaten
Banja

Nilai efisiensi teknis, alokatif dan
ekonomis usahatani padi di lahan
pasang surut masing-masing sebesar
88.4 persen, 58.2 persen dan 50.4
persen.

Musim tanam
tahun 2010

Prodi
Agribisnis
Fakultas
Pertanian
Universitas
Islam
Kalimantan,
Banjarmasin

Suslinawati. 2011.
Pendugaan Fungsi
Produksi Padi Lahan
Pasang Surut (Kasus
pada Sentra yang
Berpotensi terdampak
oleh Perubahan
Iklim). Media Sains
Volume 3 Nomor 1
April 2011.

Tabel 1. Kajian Efisiensi Usahatani Padi
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Sumber: berbagai pustaka

metode stochastic production frontier
(SPF). Analisis efisiensi teknis menggunakan
dengan pendekatan fungsi produksi Cobb-
Douglas. Efisiensi alokatif dan ekonomis
diperoleh melalui analisis dari sisi input
produksi yang menggunakan harga input
yang berlaku di tingkat petani. Fungsi
produksi yang digunakan sebagai dasar
analisis adalah fungsi produksi stochastic
frontier. Efisiensi ekonomi usahatani padi
sawah dapat didapatkan dari hasil perkalian
efisiensi teknis dengan efisiensi harga.

Hal lain yang ditemukan peneliti adalah beberapa
kajian menyebutkan efisiensi harga adalah

efisiensi alokatif yang mengukur efisiensi
penggunaan faktor produksi dengan cara
membandingkan Nilai Produksi Marginal
(NPM) faktor produksi dengan harga faktor
produksi yang ditimbulkan. Penelitian terdapat
perbedaan hasil capaian efisensi teknis,  alokatif,
dan efisiensi ekonomis.

Efisiensi Lingkungan

Dalam ilmu ekonomi pertanian, efisiensi teknis
telah luas digunakan dalam studi-studi kinerja
usaha pertanian, namun pengukuran tersebut
melupakan aspek lingkungan yang diakibatkan
penggunaan input. Dengan mengeksplorasi teori

No. Wilayah Hasil Efisiensi Periode Peneliti Sumber penelitian

5. Lima (5)
provinsi sentra
produksi padi
yakni Sumatera
Utara, Jawa
Barat, Jawa
Tengah, Jawa
Timur, Sulawesi
Selatan

Nilai indeks efisiensi teknis hasil
analisis dikategorkan efisien karena
menghasilkan nilai yang lebih dari 0,70
sebagai batas efisien. Hal ini
dikarenakan kelima provinsi tersebut
merupakan sentra produksi padi
sehingga menghasilkan efisiensi rata-
rata 91,86 persen.

3 musim tanam
yaitu MH (musim
tanam November
2009-Februari
2010), MK2
(musim tanam Juli-
Oktober 2009) dan
MK1 (musim
tanam Maret-Juni
2009)

Fakultas
Ekonomi dan
manajemen
IPB

Kusnadi, Nunung.
Netti Tinapri, sri hery
Susilowati, Andreng
Purwoto. 2011.
Analisis Efisiensi
Usahatani Padi di
Beberapa Sentra
Produksi Padi di
Indonesia. Jurnal Agro
Ekonomi Volume 29
No. 1

6. Kecamatan
Warungkondang,
Kabupaten
Cianjur

Usahatani padi Pandan Wangi benih
sertifikat maupun non sertifikat telah
efisien secara teknis. Hal ini tercermin
dari rata-rata nilai efisiensi teknis
usahatani padi Pandan Wangi benih
sertifikat dan non sertifikat maisng-
masing sebesar yaitu 0,967 dan 0,713.

1 kali musim
tanam 2008

Departemen
Agribisnis,
Fakultas
Ekonomi dan
Manajemen
IPB

Podesta, Rosana. 2009.
Pengaruh Penggunaan
Benih Bersertifikat
terhadap Efisiensi dan
Pendapatan Usahatani
Padi Pandan Wangi.
Departemen
Agribisnis, Fakultas
Ekonomi dan
Manajemen IPB

7. Daerah Irigasi
Mamak Kakiang
Kabupaten
Sumbawa

Tingkat efisiensi teknis usahatani padi
sebesar 69,94%, sedangkan pada
musim kemarau diperoleh tingkat
efisiensi teknis usahatani sebesar
76,58%.

Musim hujan dan
musim kemarau
2011

Fakultas
Pertanian
Universitas
Mataram

Abubakar. 2012.
Hubungan Efisiensi
Teknis Usahatani
dengan Kendala Sosial
Ekonomi pada
Usahatani Padi di
Daerah Irigasi Mamak
Kakiang Kabupaten
Sumbawa.
Agrimension Vl 1 No
02.

Tabel 1. Kajian Efisiensi Usahatani Padi (Lanjutan)
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efisiensi produksi maka berkembanglah pengukur-
andampak lingkungan dalam nilai efisiensi. Efek
lingkungan dalam aktivitas ekonomi makin
menjadi perhatian peneliti sehingga dilakukan
penyesuaian metode tradisional untuk meng-
analisis aspek lingkungan dalam pengukuran
efisiensi teknis dan ekonomis.

IFOAM (2010) menyebutkan usahatani organik
memiliki potensi mengurangi polusi unsur
nitrogen akibat tak terserap oleh tanaman.
Nitrogen merupakan faktor pembatas dalam
peningkatan produksi tanaman padi. Penam-
bahan pupuk N sangat diperlukan untuk pe-
ningkatan produksi padi tetapi tidak semua
pupuk N yang diberikan diserap oleh tanaman.
Kehilangan dapat terjadi karena adanya
pencucian, run-off, dan volatilisasi, ataupun
trakumulasi di sekitar pertanaman. Parto-
hardjono (1999 dalam Dollyno dan Sugiyanta,
2006) menyatakan bahwa input N dari
pemupukan 60 – 90 kg N/ha pada lahan sawah,
50% diantaranya diserap tanaman, 5% terlarut
dalam air, 20 – 30% hilang dalam bentuk gas
NH

3
, 5% hilang dalam bentuk gas N

2
O,

sedangkan sisanya tidak terhitung dalam neraca.

Akhir-akhir ini, terkait dengan dampak pertanian
terhadap lingkungan, terdapat tipe lain efisiensi
selain efisiensi teknis dan efisiensi harga, yakni
efisiensi lingkungan. Efisiensi lingkungan
(environmental efficiency) didefinisikan
sebagai rasio kelayakan minimum input yang
merugikan lingkungan yang dapat terobservasi
pada teknologi tertentu, pada tingkat output
terobservasi dan input konvensional (Reinhard
et al, 2002). Hoang dan Rao (2010), menye-
butkan efisiensi lingkungan adalah rasio
keseimbangan hara secara teknis terkecil ter-
hadap keseimbangan hara terobservasi.

Penelitian dan publikasi tentang efisiensi
lingkungan belum dilakukan oleh peneliti-peneliti
ekonomi pertanian di Indonesia, namun
beberapa publikasi penelitian efisiensi lingkungan
telah dilakukan oleh peneiliti beberapa negara
manca. Reinhard, Lovell, and Thijssen, (2002)
mengkaji faktor-faktor berpengaruh efisiensi
lingkungan peternakan sapi perah. Efisiensi
lingkungan di usaha peternakan sapi perah relatif
rendah. Keseimbangan nutisi dan hasil susu
mempengaruhi efisiensi lingkungan secara
positif. Guo dan Marchand (2012) melakukan
penelitian efisiensi lingkungan usahatani padi di
China yang mendapatkan nilai efisiensi berkisar
antara 0,08 hingga 0,96, dan nilai rata-ratanya
0,45 dan  dapat disimpulkan bahwa budidaya
padi organik mengurangi dampak negatif polusi
unsur nitrogen dibandingkan usahatani kon-
vensional, dan justru memberikan dampak
peningkatan bahan organik tanah, bahkan
mendorong diversitas ekologi.

SIMPULAN

Tulisan ini menyimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Manfaat lingkungan yang diperoleh dengan

diterapkannya usahatani organik, tampak
dari semakin mudahnya pengolahan tanah
dan biodiversitas, serta tidak terjadinya
pencemaran lingkungan

2. Perbaikan tanah dan lingkungan sebagai
dampak dilakukannya sistem usahatani padi
secara organik dapat mencapai efisiensi secara
teknis, namun usahatani padi konvensional
juga dapat mencapai efisiensi teknis.

3. Sistem usahatani padi secara konvensional
belum mencapai efisiensi harga maupun
efisiensi ekonomis.

4. Efisiensi lingkungan merupakan salah satu
topik yang menjadi kebaruan dalam analisis
efisiensi usahatani.



41

Analisis  Efisiensi Usahatani Padi Organik dan Konvensional: Sebuah Tinjauan Singkat (Tinjung Mary Prihtanti)

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar. 2012. Hubungan Efisiensi Teknis
Usahatani dengan Kendala Sosial
Ekonomi pada Usahatani Padi di Daerah
Irigasi Mamak Kakiang Kabupaten
Sumbawa. Agrimension Vl 1 No 02.

Coelli T, Prasado R. and Battese N. 1998. An
Introduction to Efficiency and
Productivity Analysis. Boston, Kluwer
Academic Press.

Darwanto. Analisis Efisiensi usahatani Padi di
Jawa Tengah (Penerapan Analisis
Frontier). Jurnal Organisasi dan
manajemen Volume 6 Nomor 1 Maret
2010: 46-57.

IFOAM. 2010. Organic Food and farming,
A System Approach ti Meet The
Sustainability Challenge. IFOAM EU
Group Working for Organic Food and
Farming in Europe.

Kusnadi, Nunung. Netti Tinapri, sri hery
Susilowati, Andreng Purwoto. 2011.
Analisis Efisiensi Usahatani Padi di
Beberapa Sentra Produksi Padi di
Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi
Volume 29 No. 1.

Murniati, Ktut, Jangkung Handoyo Mulyo,
Irham, Slamet Hartono. Efisiensi Teknis
Usahatani Padi Organik Lahan Sawah
Tadah Hujan di Kabupaten Tangganus
Provinsi Lampung. Jurnal penelitian
Pertanian terapan Vol. 14 (1).

Podesta, Rosana. 2009. Pengaruh Penggunaan
Benih Bersertifikat terhadap Efisiensi
dan Pendapatan Usahatani Padi
Pandan Wangi. Departemen Agribisnis,
Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Prayoga,  Adi. 2010.  Produktivitas dan Efisiensi
Teknis Usahatani Padi Organik Lahan
Sawah. Jurnal Agro Ekonomi Volume
28 No. 1 Mei 2010.

Reinhard S, Lovell Knox C.A., Thijssen G.
2002. Analysis of Environmental
Efficiency Varation. American Journal
of Agricultural Economics 84(4),
1054-1065.

Setyorini, LR Widowati, dan S. Rochayati. 2003.
Uji-tanah sebagai Dasar Penyusunan
Rekomendasi Pemupukan. Sumber
Daya Tanah Indonesia. Seri Monograf
No. 2. Pusat Penelitan tanah dan
Agroklimat, Bogor.

Suslinawati. 2011. Pendugaan Fungsi Produksi
Padi Lahan Pasang Surut (Kasus pada
Sentra yang Berpotensi terdampak oleh
Perubahan Iklim). Media Sains Volume
3 Nomor 1 April 2011.

Vassalos, M, Carl R. Dillon, david Freshwater,
Pavlos Karanikolas. 2010. Farm
Decision-making in A Multifunctional
Context: The Case  of  Conventional and
Organic Farming in Kerkini District,
Greece.

Yotopoulos, PA. dan JB. Nugent. 1976.
Economics of Development Empirical
Investigations. Harper and Row
Publisher. USA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Observasi dan survei di Desa Pereng dan Desa
Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten
Karanganyar menggunakan dana hibah
penelitian fundamental DIKTI tahun 2015.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim
peneliti dan tim survei.

***




