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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia terdapat berbagai macam jenis sayuran yang ditanam oleh 

petani mulai dari sayuran daun, sayuran batang, sayuran umbi, sayuran bunga, 

sayuran buah, dan sayuran biji. Sayuran dapat ditanam secara konvensional 

maupun secara organik. Sayuran organik adalah sayuran yang ditanam dan di 

produksi tanpa melibatkan bahan-bahan kimia. 

Petani di Indonesia menanam berbagai macam jenis sayuran, mulai dari 

sayuran daun, sayuran batang, sayuran umbi, sayuran bunga, sayuran buah, dan 

sayuran biji. Salahsatu sayuran buah atau lebih tepatnya famili terong terongan 

yang banyak dionsumsi masyarakat adalah tanaman cabai keriting yang mana  

juga dapat ditanam secara organik. Keunggulan varietas Cabai Keriting yaitu 

warnanya merah, ukurannya panjang, buahnya berdiameter dan berdaging tebal, 

dan tidak terlalu pedas.  

 Cabai Keriting yang ditanam secara organik sudah ditanam oleh petani 

yang tergabung dalam Gapoktan Tranggulasi yang sudah mengusahakan pertanian 

organik sejak tahun 2000. Gapoktan Tranggulasi adalah salahsatu Gabungan 

kelompok tani yang para anggotanya melakukan usahatani secara organik 

khususnya sayuran yang berada di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten 

Semarang. Anggota Gapoktan Tranggulasi berjumlah 162 orang yang tersebar di 

6 kelompok tani yaitu Tranggulasi 1, Tranggulasi 2, Tranggulasi 3, Tranggulasi 4, 
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Tranggulasi 5 dan Bogasari. Sayuran yang di tanamoleh anggota Gapoktan cukup 

beragam diantaranya brokoli, kol, sawi, selada, buncis, cabai, dan sayuran 

lainnya. 

 Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan 

sehatn yang semakin meningkat, membuat banyak masyarakat yang semakin 

menggemari produk sayuran yang terbebas dari bahan kimia atau dengan kata lain 

produk pertanian organik. Akibat dari permintaan yang tinggi dari masyarakat 

yang tidak diimbangi oleh banyaknya petani yang mengusahakan pertanian 

organik sehingga produksinya juga terbatas. Dengan terbatasnya produksi maka 

membuat harga dari produk pertanian organik di pasaran jauh lebih mahal 

daripada produk pertanian non organik yang tentunya akan meningkatkan 

keuntungan petani.   

Usahatani dijalankan dengan  mengkombinasikan beberapa faktor 

produksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan output yang nantinya dapat 

menghasilkan keuntungan. Produk-produkpertanian biasanya dihasilkan dari 

kombinasi faktorproduksi berupa lahan, tenaga kerja, dan kombinasi penggunaan 

modal(pupuk, benih, dan obat-obatan) (Soekartawi, 2003).Ada beberapa kendala 

yang banyak dihadapi oleh petani didalam upaya penerapan pertanian organik di 

Indonesia, salahsatunya adalah produktivitas pertanian organik dinilai masih lebih 

rendah daripada produktivitas pertanian konvensional sehingga masih banyak 

petani yang ragu untuk menerapkan pertanian organik di lahan mereka (Pringadi, 

2009).Adapun produktivitas dari suatu usahatani yang rendah salah satunya dapat 

disebabkan oleh kurang efisiennya penggunaan faktor-faktor produksi dari 
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usahatani tersebut,  sehingga hasil yang didapat juga tidak bisa maksimal.Efisiensi  

sendiri adalah suatu kegiatan yang gunanya untuk memaksimalkan output dengan 

menggunakan input modal seperti tenaga kerja, alat, dan material yang minimal 

(Stoner, 1995).  Dengan memperhatikan efisiensi usahatani yang sedang 

dijalankan, maka dapat memaksimalkan produksi sehingga pendapatan petani 

juga meningkat.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari peneltian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana pengaruh penggunaan faktor produksi luas lahan, bibit,pupuk 

kandang, pupuk cair, pestisida, dan tenaga kerja terhadap jumlah produksi 

cabai keriting organik? 

2.  Bagaimana tingkat efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi pada usahatani  

cabai keriting organik di gapoktan tranggulasi? 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh penggunaan faktor-faktor produksi, yang meliputi 

luas lahan, benih cabai keiritng, pupuk kandang, pupuk cair organik, 

pestisida organik, dan tenaga kerja terhadap jumlah produksi tanaman 

cabai keiritngdi Gapoktan Tranggulasi 

2. Menganalisis tingkat efisiensi teknis penggunaan faktor-faktor produksi 

pada usahatani cabai keritingdi Gapoktan Tranggulasi  
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3. Menganalisis tingkat efisiensi ekonomi penggunaan faktor-faktor produksi 

pada usahatani cabai keritingdi Gapoktan Tranggulasi  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai informasi dan pedoman bagi petani cabai keiriting organik dalam 

menjalankan kegaiatan usahataninya. 

2. sebagai pedoman ataupun bahan informasi penelitian terkait efisiensi 

teknis usahatani cabai keiriting organik. 

3. sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah dalam menentukan 

langkah dan kebijakan untuk usahatani organik kedepannya. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Diduga faktor produksi yang meliputi luas lahan, benih, pupuk kandang, 

pupuk cair organik, pestisida organik, dan tenaga kerja secara serempak 

mempengaruhi jumlah produksi usahatani cabai keritingdi Gapoktan 

Tranggulasi. 

2. Diduga faktor produksi yang meliputi luas lahan, benih, pupuk organik, 

pestisida organik, dan tenaga kerja secara parsial mempengaruhi jumlah 

produksi usahatani cabai keiritingdi Gapoktan Tranggulasi. 

3. Diduga penggunaan faktor-faktor produksi usahatani cabai keritingdi 

Gapoktan Tranggulasi belum atau tidak mencapai efisiensi teknis.  
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4. Diduga penggunaan faktor-faktor produksi usahatani cabai keritingdi 

Gapoktan Tranggulasi belum atau tidak mencapai efisiensi ekonomi.  

 


