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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir-akhir ini orang semakin arif dalam memilih bahan pangan yang

aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Gaya hidup sehat dengan slogan

”Back to Nature” telah menjadi trend baru meninggalkan pola hidup lama yang

menggunakan bahan kimia non alami. Masyarakat mulai sadar, pangan yang sehat

dan bergizi tinggi hanya dapat diproduksi dengan metode baru yang dikenal

dengan pertanian organik. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang

pentingnya kesehatan merupakan peluang untuk berkembangnya pertanian

organik. Pertanian dengan sistem organik ini memberikan berbagai keuntungan,

secara teknis dapat mengembalikan kesuburan tanah, secara ekonomis

menjanjikan keuntungan yang lebih besar dan secara medis dapat menyehatkan

masyarakat.

Pertanian organik sudah banyak diterapkan di Indonesia. Sistem usahatani

organik tersebut dilakukan atas kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan

jangka panjang karena sifatnya yang ramah lingkungan dan bebas dari

penggunaan pestisida kimia maupun pupuk buatan pabrik. Usahatani organik

merupakan sistem pertanian yang padat karya dengan bergantung pada ketekunan

tenaga manusianya, selain itu biaya produksi dalam menghasilkan bahan pangan

organik cukup mahal, sehingga harga jualnya di pasaran pun akan jauh lebih

tinggi dibandingkan bahan pangan non organik.

Bahaya residu yang disebabkan oleh kandungan pestisida akan terasa

dampaknya dalam jangka panjang seperti kanker. Tingginya tingkat kesadaran

masyarakat membuat pola konsumsi sedikit demi sedikit beralih pada konsumsi
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produk-produk pangan yang sifatnya organik. Walaupun terpaut harga yang jauh

lebih tinggi, bahan pangan organik menjanjikan manfaat yang lebih baik daripada

bahan pangan non organik yaitu keunggulan nutrisi. Produk pangan organik,

terutama sayuran organik dipercaya dapat lebih menghasilkan makanan yang

bermutu tinggi dan bergizi serta berkualitas dari sayuran non organik. Salah satu

sayuran tersebut yang digemari untuk dikonsumsi adalah wortel.

Wortel merupakan salah satu komoditas sayuran yang menjadi sasaran

penanaman secara organik dan mempunyai prospek pemasaran yang cerah karena

wortel merupakan sayuran bernilai ekonomis penting di dunia. Menurut hasil

penelitian National Cancer Institute (1991), wortel mengandung senyawa “Beta-

karoten”. Zat ini dapat mencegah penyebab kanker paru-paru. Kandungan

“karoten” (pro-vitamin A) pada umbi wortel dapat mencegah penyakit rabun

senja. Bahkan di Indonesia, wortel dianjurkan sebagai bahan pangan potensial

untuk mengentas masalah penyakit kurang vitamin A dan kurang gizi (anemia).

Setiap tahun produksi wortel di Indonesia mengalami kenaikan dan

penurunan dalam hasil produksi, dimana produksi terendah wortel di Indonesia

sebanyak 350.170 ton pada tahun 2007 dan penghasilan produksi wortel tertinggi

mencapai 526.917 ton pada tahun 2011 . Data dari produksi tanaman wortel

tersebut di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.
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Tabel 1.1
Produksi Wortel di Indonesia Tahun 2007 – 2012

Tahun Jumlah produksi (ton)

2007 350.170

2008 367.111

2009 358.104

2010 403.827

2011 526.917

2012 465.527
Sumber : Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas Indonesia pada tahun 2007 mampu menghasilkan

350.170 ton. Walau pada tahun berikutnya terjadi kenaikan pada produksi wortel

menghasilkan sebanyak 367.111 ton, namun pada tahun 2009 terjadi penurunan

pada produksi wortel mencapai 358.104 ton. Kemudian pada dua tahun berikutnya

kembali mengalami kenaikan dalam produksi wortel dimana pada tahun 2010

produksi wortel sebanyak 403.827 ton, dan pada tahun 2011 produksi wortel

mengalami kenaikan dalam jumlah yang besar hingga mencapai 526.917 ton.

Tetapi pada tahun berikutnya tahun 2012 produksi wortel kembali mengalami

penurunan menjadi 465.527 ton

Bali merupakan salah satu penghasil produksi wortel, namun tidak banyak

petani holtikultura di Bali yang melakukan penanaman tanaman wortel.

penghasilan tertinggi produksi wortel di Bali pada tahun 2007 mencapai 5.592 ton

dan penghasilan produksi wortel terendah di Bali sebanyak 3.417 ton pada tahun

2009. Data tingkat produksi tanaman wortel di Bali yang berdasarkan Badan Pusat

Statistik Bali lebih lengkapnya dapat dapat dilihat pada Tabel 1.2.
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Tabel 1.2
Jumlah Produksi Wortel di Bali Tahun 2007 – 2012

Tahun Jumlah produksi (ton)

2007 5.592

2008 4.932

2009 3.417

2010 3.895

2011 3.730

2012 3.593
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tahun 2013

Tingkat produksi tanaman wortel di Bali terjadi penurunan dalam tiga

tahun (2007-2009), dimana tingkat produksi wortel pada tahun 2007 mencapai

5.592 ton. Kemudian dua tahun berikut mulai dari tahun 2008 terjadi penurunan

pada hasil produksi wortel mencapai 4.932 ton, kemudian terjadi lagi penurunan

hasil produksi pada tahun 2009 hingga mencapai 3.417 ton. Tahun 2010 terjadi

peningkatan terhadap produksi wortel mencapai 3.859 ton, tetapi produksi wortel

kembali lagi mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 3.730 ton dan pada

tahun 2012 jumlah produksi wortel kembali menurun hingga 3.593 ton.

Petani yang masih melakukan penanaman wortel di Bali salah satunya

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

yang terletak di Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Beberapa

perbedaan pada wortel organik dan non organik Salah satunya adalah

perbedaannya pada penjualan hasil produksi, dimana petani wortel organik

melakukan penjualan hasil panen dengan menekan kontrak terhadap hotel dan

restoran yang menginginkan wortel organik sehingga harga dari wortel yang

dijual petani tersebut berdasarkan kesepakatan dari pihak petani dan pembeli

sehingga harga dari wortel tersebut tidak akan berubah, pada petani wortel non
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organik petani tersebut akan menjual hasil panen ke pasar sehingga harga dari

wortel tersebut sering mengalami perubahan.

Terdapat perbedaan perlakuan pada wortel organik dan non organik

dimana pada wortel non organik lebih memerlukan pupuk dengan menggunakan

pupuk kimia maupun organik dalam penanamanan dan pestisida dalam pengusiran

hama dari tanaman sementara pada wortel organik lebih membutuhkan waktu

dalam mempersiapkan lahan untuk penanaman sehingga tanaman wortel tersebut

tidak lagi mengandalkan pupuk dalam masa penanamannya. Pengusiran hama dari

tanaman wortel organik lebih tergantung pada musuh alami dari hama tersebut

dan pada tanaman wortel non organik lebih tergantung pada obat kimia untuk

mgusir hama pada tanaman wortel tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka

dirasa perlu dilakukan penelitian tentang perbedaan pendapatan usahatani wortel

organik dan non organik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan

suatu masalah, beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan dari pendapatan usahatani wortel organik dan non

organik?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh para petani dalam usahatani

wortel organik dan non organik?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perbedaan pendapatan usahatani dari wortel organik dan

non organik dengan menggunakan uji Mann Whitney.

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petani dalam bidang wortel

organik dan non organik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai

bahan masukan semua pihak yang terkait :

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk

menyusun kebijakan yang lebih efektif bagi petani sayuran organik dan

non organik.

2. Bagi para pelaku kegiatan agribisnis, dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam mengambil sebuah keputusan untuk menanam sayuran secara

organik maupun non organik.

3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau

rujukan untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi

dalam menentukan pendapatan yang didapatkan petani organik dan non

organik.
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi perhitungan biaya produksi,

penerimaan dan pendapatan hasil usahatani, kemudian pendapatan hasil usahatani

tersebut dibandingkan serta kendala yang dihadapi oleh para petani Pusat

Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Eka Setia Lestari pada tanaman

wortel organik dan non organik. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada satu

musim tanam yaitu pada musim tanam September – Desember 2015.


