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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Strategi Pengembangan Holtikultura 

Hortikultura berasal dari kata “hortus” (kebun) dan “colere” (budidaya). 

Secara harfiah istilah hortikultura diartikan sebagai usaha membudidayakan 

tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman hias (Janick, 1972 ; Edmondet al ., 

1975), sehingga hortikultura merupakan suatu cabang dari ilmu pertanian yang 

mempelajari budidaya buah- buahan, sayuran dan tanaman hias. Dalam GBHN 

1993-1998 selain buah-buahan, sayuran dantanaman hias, yang termasuk dalam 

kelompok hortikultura adalah tanaman obat-obatan. 

Berdasarkan Pusat Kajian Holtikultura Tropika (PKHT) IPB tantangan 

yang besar dalam pengembangan holtikultura harus dihadapi dengan strategi yang 

tepat. Strategi pengembangan holtikultura tidak hanya difokuskan kepada aspek 

produksi saja tetapi harus mencakup segala aspek yang berkaitan. Adapun strategi 

pengembangan holtikultura nasional adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan volume dan mutu produksi 

Upaya peningkatan produksi harus mencakup hal-hal berikut: 

a. Perluasan areal tanam. 

b. Peningkatan produktivitas. 

c. Peningkatan kualitas. 

d. Penguatan kelembagaan. 

2. Kebijakan dan regulasi 

Beberapa kebijakan dan regulasi yang diperhatikan adalah sebagai berikut: 

a. Perlindungan atas system perdagangan yang tidak sehat. 
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b. Lembaga pemerintah penyangga supply dan harga. 

c. Dukungan permodalan bagi investor dalam negeri yang akan bergerak 

di bidang holtikultura. 

d. Penguatan rantai pasokan. 

e. Penguatan manajemen logistik nasional melalui dukungan sarana, 

prasarana dan infrastruktur. 

f. Dukungan pembinaan dan pembiayaan sertifikasi. 

3. Persepsi dan promosi 

Selama ini holtikultura dianggap sebagai penunjang sistem ketahanan 

pangan, sehingga cenderung kurang diperhatikan dibandingkan tanaman 

pangan. Perlunya dilakukan promosi yang lebih gencar mengenai 

kelebihan buah tropika dibandingkan buah dan sayur impor. 

4. Penguatan riset 

Sistem produksi makin rumit ditengah keterbatasan lahan dan anomali 

iklim. Bebeapa bidang riset yang penting dikembangkan adalah: 

a. Konservasi dan karakterisasi SDG, didukung dengan bioteknologi 

untuk penyediaan sifat baru yang terkait adaptasi perubahan iklim. 

b. Pengembangan varietas baru yang lebih produktif, mutu sesuai standar 

pasar, dan tahan cekaman biotik dan abiotik. 

c. Pengembangan teknologi produksi dan pasca panen yang lebih efisisen 

dalam penggunaan input dan prosesnya. 

d. Pengendalian hama terpadu. 

e. Mekanisasi dan infrastruktur pertanian. 

f. Peringatan dini tentang adanya anomali iklim. 
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5. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sistem produksi holtikultura merupakan padat SDM dan melibatkan 

teknologi, sehingga Penyediaan SDM yang kompeten akan mempermudah 

dalam mengadopsi dan mengaplikasikan teknologi yang sudah ada 

maupun teknologi baru. 

 

2.2 Wortel 

Wortel (Daucus carota L.) adalah tanaman semusim berbentuk rumput 

yang mempunyai umbi berwarna kuning sampai kemerahan. Umbi ini terbentuk 

dari akar yang berubah bentuk dan fungsi sehingga bisa dikonsumsi 

(Sunarjono,1984). Wortel termasuk kedalam famili Umbilliferae, yaitu tanaman 

yang bunganya mempunyai susunan bentuk mirip dengan payung dan pertama 

kali ditemukan di Eropa bagian selatan, Afrika utara dan di perbatasan Asia. 

Tanaman wortel telah lama dibudidayakan disekitar jalur Mediterania (Rukmana, 

1995). Klasifikasi tanaman wortel adalah sebagai berikut (Sunarjono, 1984): 

Divisi : Embryophyta siphonogama 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledoneae 

Bangsa : Umbiliflorae 

Suku : Umbiliflorae 

Marga : Daucus 

Jenis : Daucus carota 

Wortel akan tumbuh baik pada daerah yang mempunyai suhu berkisar 

antara 16-21 derajat celcius. Suhu yang paling baik untuk proses perkecambahan 
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biji adalah antara 8-18 derajat celcius (Purseglove, 1981). Hukum, Kuntarsih dan 

Simanjuntak, (1990) mengatakan, wortel dapat tumbuh dengan optimal pada 

tanah yang mempunyai struktur remah, gembur dan kaya akan humus dengan pH 

berkisar antara 5,5- 6,5. Umbi wortel dapat dipanen setelah berumur kira-kira dua 

setengah sampai empat bulan. Umbi yang baik adalah yang masih muda karena 

umbi yang sudah tua mempunyai tekstur yang keras dan pahit (Rukmana, 1995). 

Komponen terbesar dari umbi wortel adalah air, sedangkan komponen yang lain 

adalah karbohidrat, yang merupakan komponen padatan terbesar, sedangkan 

protein, lemak dan beberapa vitamin dan mineral terdapat dalam jumlah kecil.  

Komposisi dalam wortel selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Kandungan Gizi Wortel Dalam tiap 100 gram 

Kandungan Gizi  Jumlah 

Kalori (Kal)        42,00 

Protein (gr)          1,20 

Lemak (gr)          0,30 

Karbohidrat (gr)          9,30 

Kalsium (mg)        39,00 

Fosfor (mg)        37,00 

Zat Besi (mg)          0,80 

Vitamin A (S.I) 12.000,00 

Vitamin B (mg)          0,06 

Vitamin C (mg)          6,00 

Air (gr)        88,20 

Sumber : Rukmana 1995 

 

Kandungan gula pada wortel bertambah dengan cepat setelah tiga bulan 

dari penanaman dan selanjutnya tetap tidak berubah sampai dipanen. Kandungan 

gula pereduksi yaitu glukosa dan fruktosa juga tidak berubah, sedangkan 

perbandingan gula non pereduksi dengan gula pereduksi bertambah secara 
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eksponensial. Perubahan kandungan gula terhenti jauh sebelum pemanenan, oleh 

karena itu tidak dapat dipakai sebagai petunjuk kimiawi kemasakan 

(Pantastico,1989). Sementara kandungan serat kasarnya pada permulaan 

pertumbuhan hamper konstan tetapi kemudian terjadi peningkatan dan kandungan 

tertinggi dapat terjadi pada wortel yang terlambat dipanen (Rukmana, 1995). 

Menurut Soesarsono (1981) rasa pahit pada wortel selama penyimpanan dapat 

terjadi dan diduga akibat dari metabolisme abnormal yang disebabkan oleh etilen. 

Hal ini terjadi pada wortel yang disimpan bersama-sama dengan apel atau buah-

buahan yang lain. Senyawa yang menyebabkan rasa pahit pada wortel adalah 

isokumarin. Sintesa senyawa ini dipacu melalui peranan katalitik gas etilen 

(seperti yang dibebaskan pada pematangan buah). Cara bercocok tanam wortel 

adalah: 

1. Persiapan lahan budidaya wortel 

Lahan untuk budidaya wortel harus dibajak atau dicangkul sedalam kurang 

lebih 40 cm. Kedalaman ini sangat penting mengingat tanaman wortel 

akan dipanen umbinya. Tanah yang gembur memberikan keleluasaan pada 

umbi untuk tumbuh dengan sempurna. Budidaya wortel pada struktur 

tanah yang keras akan menghambat pertumbuhan umbi. Bentuk umbi 

menjadi pendek-pendek dan tumbuh cabang pada badan umbi. Setelah 

tanah digemburkan buat bedengan dengan lebar satu meter dan panjang 

disesuaikan dengan bentuk lahan. Ketinggian bedengan sekitar 20-30 cm. 

Saat membentuk bedengan, campurkan pupuk kompos atau pupuk 

kandang sebagai pupuk dasar. Dosis pemberian pupuk sebanyak 15-20 ton 

per hektar. Jumlah tepatnya sesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah. 

http://www.alamtani.com/pupuk-kompos.html
http://www.alamtani.com/pupuk-kandang.html
http://www.alamtani.com/pupuk-kandang.html
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Buat larikan pada permukaan bedengan untuk menaburkan benih. Jarak 

antar larikan 20 cm dengan kedalaman sekitar lima cm. 

2. Penanaman benih wortel 

Penanaman benih dalam budidaya wortel bisa dilakukan secara langsung, 

tanpa tahap penyemaian terlebih dahulu. Kebutuhan benih untuk budidaya 

wortel kurang lebih sebanyak tiga sampai lima kg per hektar. Benih wortel 

berasal dari biji, bentuknya kecil-kecil dan cenderung menempel karena 

mempunyai serabut seperti bulu pada permukaannya. Jadi, sebelum 

ditaburkan gosok-gosokkan terlebih dahulu dengan telapak tangan agar 

benih tidak saling menempel. Atau, campurkan abu pada benih tersebut. 

Taburkan benih diatas larikan kemudian tutup dengan tanah. Apabila 

tanahnya kering siram sedikit untuk menjaga kelembabannya. Tanaman 

wortel akan tumbuh setelah 10 hari. 

3. Pemeliharaan tanaman wortel 

Pemupukan susulan diberikan setelah tanaman berumur satu bulan. Untuk 

budidaya wortel secara organik, gunakan kompos atau pupuk kandang. 

Bisa juga dengan mengimplementasikan pupuk cair organik atau pupuk 

hayati. Pupuk kompos ditaburkan dipermukaan bedengan sekitar tanaman. 

Dosisnya 10-15 kg per hektar. Untuk budidaya wortel non organik, 

gunakan campuran pupuk urea dan KCl dengan perbandingan 2:1 

sebanyak 300 kg per hektar. Pemberian pupuk ditaburkan dalam bentuk 

alur yang berjarak lima cm dari pangkal tanaman. Selain pemupukan 

lakukan juga penyiangan gulma dan penjarangan tanaman. Agar 

pertumbuhan umbinya sempurna, atur penjarangan tanaman sehingga jarak 

http://www.alamtani.com/pupuk-organik-cair.html
http://www.alamtani.com/pupuk-hayati.html
http://www.alamtani.com/pupuk-hayati.html
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antara satu tanaman dengan yang lainnya berkisar lima sampai sepuluh 

cm. 

4. Hama dan penyakit 

Hama yang paling umum dijumpai dalam budidaya wortel adalah ulat 

tanah dan kutu daun. Ulat tanah bisa diberantas dengan cara mencari 

sarangnya, kemudian diambil manual dan dibasmi. Lakukan pada pagi 

hari. Untuk mencegah serangan ulat, jaga selalu kebersihan lahan dan 

siangi gulma secara teratur. Kutu daun menyerang pucuk daun dengan 

menghisap cairan dan merusak bentuk daun menjadi keriting. Untuk 

mengendalikan kutu daun lakukan rotasi tanaman agar siklus hidupnya 

terputus. Penyemprotan bisa menggunakan insektisida. Sedangkan 

penyakit yang sering menyerang budidaya wortel adalah bercak daun dan 

bintil akar. Bercak daun disebabkan oleh sejenis cendawan Cercospora. 

Penyakit ini menyerang daun tua, gejalanya berupa bercak-bercak coklat 

dengan pinggiran hitam. Penyakit bercak daun bisa dikendalikan dengan 

memilih benih yang sehat atau benih diberi larutan fungisida terlebih 

dahulu. Untuk menurunkan resiko serangan penyakit bercak daun, jaga 

selalu kebersihan kebun. Penyakit bintil akar disebabkan oleh nematoda. 

Gejalanya bentuk umbi benjol-benjol tak karuan. Pencegahan bisa 

dilakukan dengan rotasi tanaman. Gilir tanaman dengan jenis lain yang 

berbeda keluarga. Penyemprotan  kimia yang diaplikasikan adalah 

nematisida.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cercospora
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5. Cara panen budidaya wortel 

Usaha tani budidaya wortel sudah bisa diambil hasilnya setelah tiga bulan 

hitung sejak benih ditanam. Waktu pemanenan harus benar-benar 

diperhatikan. Apabila umur tanaman terlalu tua tekstur umbi menjadi keras 

dan rasanya tidak enak. Cara memanen dilakukan dengan dicabut. 

Kemudian cuci atau bersihkan kotoran tanah yang menempel pada umbi 

dengan air bersih. Batang dipangkal umbi bisa dipotong atau dibiarkan. 

Tergantung dari keinginan pasar yang dituju. Budidaya wortel yang 

dilakukan dengan baik bisa menghasilkan 20-30 ton per hektar. 

Tergantung pada jenis dan varietas wortel yang ditanam. 

 

2.3 Pertanian Konvensional 

Upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia dengan peningkatan 

pemanfaatan potensi alam dalam sektor pertanian telah menimbulkan masalah 

baru bagi kelestarian alam.untuk meningkatkan produktivitas serta mengamankan 

tanaman dan ternak, manusia cenderung menggunakan bahan-bahan kimia buatan. 

Sehingga perkembangan sistem pertanian yang didominasi oleh sistem pertanian 

dengan input luar yang tinggi tersebut telah membawa dampak negatif pada 

lingkungan ekosistem pertanian maupun di luar ekosistem pertanian. Dampak 

dalam ekosistem pertanian terdiri dari: 

1. Meningkatnya degradasi lahan( fisik, kimia, dan biologis) 

2. Menikatnya residu penyakit dan gangguan serta resistensi hama penyakit 

dan gulma 

3. Berkurangnya keanekaragaman hayati 
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4. Gangguan kesehatan masyarakat sebagai akibat dari pencemaran 

lingkungan 

Sedangkan dampak yang terjadi di luar ekosistem: 

1. Meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat konsumen karena 

pencemaran bahan-bahan pangan yang diproduksi di dalam ekosistem 

pertanian. 

2. Terjadi ketidakadilan ekonomi karena adanya praktek monopoli dalam 

penyediaan saran produksi pertanian. 

3. Ketimpangan social antar petani dan komunitas di luar petani. 

 

2.4 Pertanian Organik 

Pertanian organik (Organic Farming) adalah suatu sistem pertanian yang 

mendorong tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengelolaan tanah dan 

tanaman yang disyaratkan dengan pemanfaatan  bahan-bahan organik atau 

alamiah sebagai input, dan menghindari penggunaan pupuk buatan dan pestisida 

kecuali untuk bahan-bahan yang diperkenankan ( IASA, 1990). 

Produk organik adalah  produk hasil tanaman/ternak yang diproduksi 

melalui praktek-praktek yang secara ekologi, sosial ekonomi berkelanjutan, dan 

mutunya baik (nilai gizi dan keamanan terhadap racun terjamin).  Oleh karena itu 

pertanian organik tidak berarti hanya meninggalkan praktek pemberian bahan non 

organik, tetapi juga harus memperhatikan cara-cara budidaya lain, misalnya 

pengendalian erosi, penyiangan  pemupukan, pengendalian hama dengan bahan-

bahan organik atau non organik yang diizinkan.  Dari segi sosial ekonomi, 

keuntungan yang diperoleh dan produksi pertanian organik hendaknya dirasakan 
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secara adil oleh produsen, pedagang dan konsumen (Pierrot, 1991).  Budidaya 

organik juga bertujuan untuk meningkatkan siklus biologi dengan melibatkan 

mikro organism, flora, fauna, tanah, mempertahankan  dan meningkatkan 

kesuburan tanah, meningkatkan segala bentuk polusi dan mempertimbangkan 

dampak sosial ekologi yang lebih luas. 

Sistem pertanian yang sama sekali tidak menggunakan input kimia 

anorganik (kecuali yang diizinkan) tetapi hanya menggunakan bahan alami berupa 

bahan atau pupuk organik disebut sebagai Sistem Pertanian Organik 

Absolut.  Sistem pertanian yang menggunakan bahan organic sebagai salah satu 

masukan yang berfungsi sebagai pembenah tanah dan suplemen pupuk buatan 

(kimia anorganik), disertai dengan aplikasi herbisida dan pestisida secara selektif 

dan rasional dinamakan Sistem Pertanian Organik Rasional (Fagi dan Las, 2007). 

 

2.4.1     Prinsip-prinsip pertanian organik 

Menurut International Federation of Organic Agriculture Movements 

(IFOAM) 2005 prinsip-prinsip berikut merupakan dasar bagi pertumbuhan dan 

perkembangan pertanian organik. Prinsip-prinsip ini berisi tentang sumbangan 

yang dapat diberikan pertanian organik bagi dunia, dan merupakan sebuah visi 

untuk meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Prinsip kesehatan, pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan 

kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan 

dan tak terpisahkan; 
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2. Prinsip ekologi, pertanian organik harus didasarkan pada sisitem dan 

siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru dan berusaha memelihara 

sistem dan siklus ekologi kehidupan; 

3. Prinsip keadilan, pertanian organik harus membangun hubungan yang 

mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan 

hidup bersama; 

4. Prinsip perlindungan, pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan 

bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan 

generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Prinsip-prinsip 

tersebut mengilhami gerakan organik dengan segala keberagamannya dan 

menjadi panduan bagi pengembangan posisi, program dan standar-standar 

IFOAM. Selanjutnya diwujudkan dalam visi yang digunakan diseluruh 

dunia. 

 

2.4.2 Kelebihan dan kekurangan sistem pertanian organik 

Berkembangnya suatu sistem, dalam hal ini sistem budidaya, tentu 

mempunyai kelebihan maupun kekurangan apabila dibandingkan dengan system 

yang lain. Demikian pula sistem pertanian organik mempunyai kelebihan dan 

kekurangan dibandingkan dengan sistem pertanian non organik (Pracaya, 2003). 

1. Kelebihan dari digunakannya sistem pertanian organik antara lain sebagai 

berikut : 

a. Tidak menggunakan pupuk maupun pestisida kimia sehingga tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air, 

maupun udara, serta produknya tidak mengandung racun. 
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b. Tanaman organik mempunyai rasa yang lebih manis dibandingkan 

tanaman non organik. 

c. Produk tanaman organik lebih mahal. 

2. Sistem pertanian organik juga mempunyai faktor kekurangan atau 

kelemahan, yaitu : 

a.  Kebutuhan tenaga kerja lebih banyak, terutama untuk pengendalian 

hama dan penyakit. Umumnya, pengendalian hama dan penyakit masih 

dilakukan secara manual. Apabila menggunakan pestisida alami, perlu 

dibuat sendiri karena pestisida ini belum ada di pasaran. 

b. Penampilan fisik tanaman organik kurang bagus (misalnya berukuran 

lebih kecil dan daun berlubang-lubang) dibandingkan dengan tanaman 

yang dipelihara secara non organik. 

 

2.5 Konsep Usahatani 

Ilmu usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan 

efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu 

(Soekartawi, 1995). Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat 

mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki (yang dikuasai) sebaik-baiknya. 

Dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran 

(output) yang melebihi masukan (input).  

Ilmu usahatani berupaya mempelajari tritunggal manusia petani, lahan, 

dan tanaman/hewan, sehingga mengungkap aspek manusia (sosial), lahan (kimia, 

fisika atau teknik), tanaman/hewan (biologi dan budidaya) perlu diketahui. 
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Menurut Hernanto (1989), usahatani terdiri dari adanya empat unsur pokok yang 

disebut sebagai faktor-faktor produksi yaitu : 

1. Tanah  

Tanah mempunyai sifat-sifat khusus, diantaranya relatif langka, distribusi 

penguasaannya di masyarakat tidak merata, luasnya relatif tetap, tidak 

dapat dipindah-pindahkan dan dapat dipindahtangankan. Sifat yang khusus 

tersebut tanah kemudian dianggap sebagai salah satu faktor produksi 

usahatani, meskipun di bagian lain dapat juga berfungsi sebagai faktor 

atau unsur pokok modal usahatani. Tanah yang dapat dikelola dapat 

diperoleh sebagai tanah milik, sewa, sakap, pemberian negara, warisan dan 

wakaf. 

2. Tenaga Kerja  

Usahatani terdapat tenaga kerja manusia, ternak dan mekanik. Tenaga 

kerja manusia dibedakan atas tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak 

yang dipengaruhi oleh umur, pendidikan, keterampilan, pengalaman, 

kesehatan dan faktor alam seperti iklim dan kondisi lahan. Tenaga kerja 

usahatani dapat diperoleh dari dalam dan luar keluarga. 

3. Modal  

Pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama 

dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta pengelolaan 

menghasilkan barang-barang baru, yaitu produksi pertanian. Modal yang 

dimaksud dalam usahatani adalah tanah, bangunan-bangunan, alat-alat 

pertanian, tanaman/ternak/ikan, bahan-bahan pertanian, uang tunai, dan 

piutang. Berdasarkan sifatnya, modal dibedakan menjadi dua yaitu modal 
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tetap seperti tanah bangunan dan modal bergerak seperti pupuk, alat-alat 

pertanian, tanaman,uang, dll. 

4. Pengelolaan (Manajemen)  

Pengelolaan usahatani adalah kemampuan petani menentukan, 

mengorganisir, dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi yang 

dikuasai sebaik-baiknya dan mampu memberikan produksi pertanian 

sebagaimana yang diharapkan. Ukuran dari pengelolaan itu adalah 

produktivitas dari setiap faktor maupun produktivitas dari usahanya. 

 

2.6 Analisis Pendapatan Usahatani 

Penerimaan Usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual. Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑇𝑅 =  𝑌 . 𝑃𝑌  

Yaitu:  TR =  Total Penerimaan 

Y =  Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani 

Py =  Harga Y 

Dalam menghitung penerimaan usahatani, terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan yaitu: 

1. Hati-hati dalam menghitung hasil produksi pertanian karena tidak semua 

produksi pertanian dapat dipanen secara serentak 

2. Hati-hati dalam menghitung penerimaan karena: (a) Produksi mungkin 

dijual beberapa kali; (b) Produksi mungkin dijual beberapa kali pada harga 

jual yang berbeda-beda.  
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Pengeluaran tunai usahatani didefinisikan sebagai jumlah uang yang 

dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa usahatani. Penerimaan tunai dan 

pengeluaran tunai usahatani tidak mencakup yang berbentuk benda. Jadi, nilai 

produk usahatani yang dikonsumsi tidak dihitung sebagai penerimaan tunai 

usahatani.  

Selisih antara penerimaan tunai usahatani dan pengeluaran tunai usahatani 

disebut pendapatan tunai usahatani dan merupakan ukuran kemampuan usahatani 

untuk menghasilkan uang tunai. Ukuran pendapatan yang juga mencakup nilai 

transaksi barang dan perubahan nilai inventaris atau kekayaan usahatani selama 

kurun waktu tertentu dapat dihitung. Jadi pernyataana tersebut dapat ditulis 

sebagai berikut: 

𝑷𝒅 = 𝑻𝑹 − 𝑻𝑪 

Dimana Pd =  pendapatan usahatani 

   TR =  total Penerimaan 

   TC =  total biaya 

Dalam banyak hal jumlah TC ini selalu lebih besar bila analisis ekonomi 

yang dipakai, dan selalu lebih kecil bila analisis finansial yang dipakai. 

Pendapatan kotor usahatani didefinisikan sebagai nilai produk total 

usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. 

Istilah lain untuk pendapatan kotor usahatani ialah nilai produksi atau penerimaan 

kotor usahatani. Dalam menaksir pendapatan kotor, semua komponen produk 

yang tidak dijual harus dinilai berdasarkan harga pasar. Pendapatan kotor 

usahatani dapat dikatakan pula ukuran hasil perolehan total sumber daya yang 

digunakan dalam usahatani. 



23 
 

Biaya Usahatani biasanya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya 

tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap umumnya 

didefinisikan sebagai biaya yang relative tetap jumlahnya, dan terus  dikeluarkan 

walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap 

ini tidak tergantung pada besar-kecilnya produksi yang diperoleh. 

Biaya tidak tetap (variable cost) atau biaya variable biasanya didefinisikan 

sebagai biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh 

Cara menghitung biaya tetap yaitu: 

𝐹𝐶 =  ∑

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖𝑃𝑥𝑖 

  Dimana: FC =  Biaya tetap 

       Xi =  Jumlah fisik dari input yang membentuk biaya tetap 

      Pxi =  Harga input 

       N =  Macam input 

Kadang-kadang biaya tetap ini berubah atau diperlakukan sebagai biaya 

variabel bila angka penyusutan dihitung. Rumus juga dapat dipakai untuk 

menghitung biaya variable. Karena total biaya (TC) adalah jumlah dari biaya tetap 

(FC) dan biaya tidak tetap (VC); maka: 

𝑇𝐶 = 𝐹𝐶 + 𝑉𝐶 

Dalam analisis usahatani, sering dilakukan dengan dua cara yaitu: analisis 

finansial, dimana data biaya yang dipakai adalah data riil yang dikeluarkan dan 

analisis ekonomi, dimana data upah yang dipakai adalah upah menurut ukuran 

harga bayangan.  
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2.7 Biaya Produksi 

Setiap tindakan yang telah dipikirkan secara matang akan meminta 

pertimbangan antara manfaat dan pengorbanan. Begitu juga dalam sektor 

produksi, maka untuk setiap keputusan ekonomi yang dipertanggungjawabkan 

perlu diadakan pertimbangan antara hasil-hasil yang diharapkan dan biaya-biaya 

yang harus dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. 

Menurut Mulyadi (2000) mendifinisikan biaya sebagai berikut: “Didalam 

arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis, yang diukur dalam satuan 

uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan 

tertentu” 

Dari definisi tersebut pengorbanan sumber ekonomi dapat dibedakan 

menjadi: 

1. Pengorbanan yang telah terjadi 

2. Pengorbanan yang mungkin akan terjadi 

Definisi biaya tersebut diatas tidak hanya menyangkut biaya yang telah 

terjadi dimasa lalu, tetapi meliputi juga biaya-biaya yang kemungkinan akan 

terjadi di masa yang akan datang.Sedangkan dalam arti sempit, menurut Mulyadi 

(2000) pengertian biaya yaitu: “biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber 

ekonomi untuk memperoleh aktiva”. 

Mulyadi (2000) menjelaskan pengertian biaya produksi sebagai berikut: 

“Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi yang siap dijual.Hansen dan Mowen (2000) menjelaskan 

bahwa biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan produksi barang 

atau persediaan jasa.Menurut S. Munawir (2002) Biaya produksi adalah biaya-
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biaya yang berkaitan dengan pengolahan (manufacture) atau mengubah bahan 

baku menjadi barang yang siap dijual atau dikonsumsi, maupun biaya pelaksanaan 

atau pemberian jasa atau pelayanan.Kesimpulan dari biaya produksi berdasarkan 

definisi diatas adalah biaya produksi merupakan biaya yang terjadi dalam 

hubungannya dengan proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Arisa Permata (2008) tentang Strategi Pengembangan Agribisnis 

Wortel (Daucus carota L.) di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan agribisnis wortel di 

Kabupaten Karanganyar memiliki faktor - faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan) berupa tanaman wortel tahan terhadap perubahan iklim, kualitas bibit 

terkontrol, dan pengalaman berusahatani wortel lama namun kelemahannya 

adalah permodalan kurang, SDM petani rendah, ketergantungan petani kepada 

pedagang, peralatan usahatani yang masih sederhana dan faktor – faktor eksternal 

(peluang dan ancaman) seperti permintaan wortel tinggi, komitmen pemerintah 

untuk mengembangkan kios agropolitan dan Pasar lelang hortikultura, serta 

keterjaminan air dan mendapatkan ancaman berupa harga wortel dari luar 

Tawangmangu yang kompetitif, pilihan konsumen pindah ke wortel dari luar 

Tawangmangu, kurangnya perhatian pemerintah tentang pemberian modal dan 

lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Berdasarkan faktor – faktor tersebut 

Prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan agribisnis 

wortel di Kabupaten Karanganyar berdasarkan QSPM adalah Memperkuat kerja 

kelompok tani agar para petani mau melakukan pemanenan sendiri, 
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mengembangkan koperasi sebagai pusat informasi masalah petani, penggalangan 

dana dan gagasan petani untuk meningkatkan pengembangan agribisnis wortel. 

Penelitian Ria Aswita Pohan (2008) tentang Analisis Usahatani dan Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Wortel di Desa Gajah, Kecamatn 

Simpang Empat, Kabupaten Karo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

Usahatani wortel secara ekonomis di daerah penelitian menguntungkan karena 

pendapatan bersih usahatani wortel didaerah penelitian lebih tinggi dari Upah 

Minimum Propinsi(UMP). Namun kehidupan masyarakat petani di Desa Gajah 

masih belum sejahtera karena pendapatan petani wortel di daerah penelitian tidak 

selalu stabil. Dimana para petani tidak memperoleh pendapatan sama sekali 

apabila mengalami masalah pemasaran yaitu harga jual yang rendah dan produksi 

yang tidak laku dijual. Dalam hal ini petani lebih memilih tidak menjual hasil 

usahatni wortel tersebut karena apabila dipaksakan untuk menjual hasil 

produksinya maka akan memperbesar biaya produksi. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan bersih usahatani wortel di 

daerah penelitian lebih besar dari Upah Minimum Propinsi (UMP) dapat diterima. 

Produksi, luas lahan, pupuk, tenaga kerja, pendidikan, dan pengalaman bertani 

secara serempak berpengaruh nyata terhadap pendapatn usahatani wortel 

sedangkan secara parsial yang berpengaruh nyata adalah produksi, luas lahan, 

pupuk, tenaga kerja. Dan pengalaman bertani di daerah penelitian.  

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Eka Setia Lestari 

merupakan salah satu usaha agribisnis yang berfokus pada penjualan sayuran 
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dimana salah satu komoditasnya yaitu wortel. Petani di Pusat Pelatihan Pertanian 

dan Perdesaan Swadaya (P4S) Eka Setia Lestari, Desa Bangli, Kecamatan 

Baturiti, Kabupaten Tabanan ada yang melakukan penanaman sayuran secara 

organik dan non organik. Melihat adanya perbedaan metode penanaman produk 

dalam berusahatani peneliti ingin mengetahui perbandingan produktivitas, 

pendapatan juga mengetahui kendala yang dihadapi oleh petani yang menanam 

secara organik dan non organik pada musim tanam September sampai Desember 

2015.  

Metode kuantitatif uji U Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui 

perbandingan pendapatan petani organik dan non organik, dan metode deskriptif 

kualitatif digunakan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh para petani 

yang menanam wortel secara organik dan non organik. 

Petani Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Eka Setia 

Lestari , maka dapat dibuat alur kerangka pemikiran seperti pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1  

Kerangka penelitian tentang Analisis Usahatani Wortel Organik dan Non Organik 

(Studi Kasus pada Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Eka 

Setia Lestari di Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan) 

Petani pada Pusat Pelatihan Pertanian dan 

Perdesaan Swadaya (P4S)  Eka Setia Lestari 

melakukan penanaman wortel secara 

organik dan non organik 

Produksi sayuran wortel di Bali yang 

sedikit sehingga penjualan produk masih 

terfokus di daerah lokal 

Menghitung pendapatan wortel yang 

diterima oleh petani P4S Eka Setia 

Lestari 

Melakukan analisis biaya, 

penerimaan dan pendapatan 
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dihadapi oleh petani P4S Eka Setia 
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