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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

Semakin meningkatnya kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat, 

menimbulkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. 

Hal ini memunculkan tren baru dalam masyarakat yaitu gaya hidup sehat atau 

kembali ke alam (back to nature). Masyarakat mulai beralih dari mengkonsumsi 

komoditas hasil pertanian anorganik ke komoditas organik karena komoditas hasil 

pertanian organik dinilai alami dan sehat untuk dikonsumsi seperti buah dan 

sayuran organik. Masyarakat semakin menyadari bahwa penggunaan bahan-bahan 

kimia seperti pupuk kimia, pestisida sintesis serta hormon pertumbuhan dalam 

produksi pertanian, ternyata dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan 

manusia dan lingkungan (Arminsyurita 2014). Bagi manusia, senyawa kimia 

tersebut berpotensi menurunkan kecerdasan, menggangu kerja syaraf, menganggu 

metabolism tubuh, menimbulkan radikal bebas, menyebabkan kanker, 

meningkatkan risiko keguguran pada ibu hamil dan dalam dosis tinggi 

menyebabkan kematian (Manuhutu dan Bernard 2005). 

Produk organik merupakan produk yang diproduksi tanpa bahan kimia 

buatan yang dapat membahayakan tubuh menurut Badan Standar Nasional (BSN) 

2013. Mengkonsumsi sayuran bebas dari pestisida kimia, akan meningkat 

kekebalan tubuh dan terbebas dari zat-zat beracun (Walewangko 2015). Dengan 

mengkonsumsi produk organik dampaknya dirasakan dalam jangka panjang, 

karena produk organik mengandung nutrisi yang lebih baik dari produk 

konvensional (Alamsyah 2016). Keistimewaan dari sayuran organik adalah 

mengandung antioksidan 10-50 persen di atas sayuran anorganik. Kandungan 

nitrat dalam sayuran dan buah organik diketahui 25 persen lebih rendah dari yang 

anorganik. Hal tersebut membuat sayuran organik layak untuk dikonsumsi dan 

menyehatkan (Isdiayanti 2007). Potensi dan banyaknya manfaat yang dimiliki 

sayuran organik menyebabkan permintaan terhadap sayuran organik semakin 

meningkat. Peningkatan konsumsi sayuran tersebut didukung data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2015-2016 pada Tabel 1. 
 

Tabel 1 Rata-rata konsumsi sayuran perorang setiap minggu di Indonesia tahun 

2015-2016 (kg) 

Komoditas 2015 2016 

Bayam 0.077 0.086 

Kangkung 0.085 0.092 

Sawi Hijau 0.040 0.040 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 1 rata-rata konsumsi sayuran perorang perminggu pada 

sayuran bayam meningkat hingga 11.68%, dan pada sayuran kangkung sebesar 

8.23%, meskipun pada sawi hijau tidak mengalami peningkatan. Peningkatan 

permintaan sayuran yang semakin meningkat memberikan peluang untuk 

mengembangkan bisnis sektor pertanian sayuran organik. Peningkatan permintaan 
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sayuran organik tersebut sejalan dengan total konsumsi sayuran di Indonesia 

setiap tahun yang ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2 Perkiraan total konsumsi sayuran di Indonesia tahun 2015-2016 

Komoditas 
Penduduk 

(Juta Jiwa) 

Estimasi Perkapita 

(kg) 

Perkiraan Total 

Konsumsi Nasional 

(dalam Juta) 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Bayam 254.89  257.89 4.03 

 

4.49   1027.42 1158.40 
Kangkung 254.89 257.89 4.44 4.78 1132.77 1232.05 
Sawi Hijau 254.89  257.89 2.09 2.09 532.37 539.80 

Sumber: BPS (2017) 

 

Tabel 2 menunjukkan perkiraan total konsumsi nasional dalam juta dari 

tahun 2015 hingga 2016 pada sayuran bayam, kangkung, dan sawi hijau 

mengalami peningkatan, pada sayuran bayam meningkat sebesar 12.74%, 

kangkung sebesar 8.76% dan sawi hijau sebesar 1.39%. Hal ini menandakan 

bahwa bisnis sayuran memiliki potensi dan peluang yang baik untuk 

dikembangkan, sehingga dapat mendorong pertanian organik menjadi berdaya 

saing dan berkelanjutan. Selain memiliki peluang bisnis, budidaya sayuran 

organik juga membantu untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat, kelestarian 

lingkungan dan ketahanan pangan. Bagi petani hal tersebut menjadi peluang, 

khususnya petani sayuran di Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi 

sentra pertanian sayuran terbesar di Indonesia untuk dapat mengubah secara 

bertahap pola pertanian konvensional ke pertanian organik.  

Berdasarkan data International Federation of Organic Agriculture 

Movements (IFOAM) 2014, luas lahan pertanian organik di Indonesia relatif terus 

meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2014, seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

 

 
Sumber: The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2014 FIBL 

& IFOAM (diolah dalam ha) 

Gambar 1  Pertumbuhan luas lahan pertanian organik di Indonesia tahun 2011-

2014 (ha) 
 

Semakin luasnya lahan pertanian organik di Indonesia, mengidentifikasikan 

semakin banyaknya permintaan konsumen terhadap sayuran organik. Oleh karena 

itu, Indonesia memiliki potensi besar dalam memproduksi sayuran ataupun buah 

organik seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen untuk menerapkan   

pola hidup sehat. Hal ini juga yang memicu adanya persaingan ketat antar pelaku 

usaha agribisnis di bidang pertanian organik dalam memasarkan hasil 

produksinya.  
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Agribusiniess Development Station (ADS) merupakan unit bisnis pertanian 

di bawah nangungan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang memanfaatkan tren 

hidup sehat tersebut dengan memproduksi sayuran menggunakan sistem pertanian 

organik. Pertanian organik yang bersifat ramah lingkungan dan membuat sayuran 

yang diproduksi aman untuk dikonsumsi serta bebas dari residu bahan kimia. 

Seperti yang telah diketahui bahwa IPB merupakan satu-satunya Perguruan 

Tinggi Negeri di Indonesia yang memiliki fokus utama di bidang pertanian. ADS 

IPB merupakan institusi di bawah koordinasi Pusat Kajian Hortikultura Tropika 

Institut Pertanian Bogor (PKHT IPB) yang melakukan diseminasi inovasi IPTEK 

di bidang agribisnis hortikultura (ADS 2017). Selain itu, ADS IPB memberikan 

pendampingan dan pembinaan kepada petani yang bermitra dan menjamin 

kepastian pasar dalam penjualan hasil pertaniannya. ADS IPB berperan sebagai 

produsen sekaligus penjual serta penghubung antara petani mitra dengan pasar. 

Hasil produksi tersebut di pasarkan melalui ritel-ritel modern atau swalayan. 

Jumlah seluruh anggota petani sayuran organik mitra ADS IPB pada tahun 

2017 sebanyak 20 petani dan jenis sayuran organik yang diprodusi petani mitra 

dan ADS IPB sebanyak delapan komoditas. Sayuran organik yang dihasilkan di 

antaranya yaitu bayam hijau, bayam merah, caisim, kangkung, pakcoy, daun 

gingseng, baby kalian, dan selada keriting. ADS IPB juga mampu menghasilkan 

produk yang berkualitas dan berdaya saing dengan produk lainnya. Jumlah yang 

diproduksi petani mitra dan ADS IPB di setiap bulannya berubah sesuai dengan 

permintaan pasar. Total supply dan demand sayuran organik di ADS IPB selama 

selama bulan Januari hingga Mei 2017 mengalami fluktuasi (Tabel 3).  

 

Tabel 3 Demand dan supply sayuran organik ADS IPB bulan Januari-Mei tahun 

2017 

Komoditas 

Januari Februari Maret April Mei 

Demand Supply Demand Supply Demand Supply Demand Supply Demand Supply 

Bayam Hijau 758.80 54.07 788.00 (435.40) 1,049.60 (588.40) 954.40 13.00 892.00 168.95 

Bayam Merah 429.60 (167.40) 428.80 (335.60) 546.40 (430.00) 461.80 (109.40) 494.60 (226.95) 

Caisim 605.90 (89.91) 573.00 (404.50) 767.50 (445.80) 681.40 (253.53) 729.70 (116.93) 

Baby Kailan 492.80 (145.80) 438.20 (224.60) 570.80 (398.10) 555.20 (374.90) 560.40 (377.50) 

Kangkung 726.40 135.03 767.30 (316.70) 917.40 (99.87) 849.20 1.65 889.60 43.00 

Pakcoy 617.90 (287.78) 580.90 (309.70) 731.30 (501.10) 623.00 (345.50) 626.70 (220.09) 

Selada Keriting 393.00 245.93 349.40 (150.01) 491.10 (362.10) 465.00 (418.00) 483.50 (196.70) 

Daun Gingseng 122.60 (35.50) 154.20 (63.40) 140.40 (23.04) 159.20 (36.10) 153.40 (35.40) 

aAngka-angka di dalam tanda urung () menunjukkan nilai yang negatif atau kekurangan supply 

dalam satuan (kg). 

Sumber: ADS (2017) 

 

Secara umum permintaan di delapan komoditasas mengalami 

ketidakseimbangan antara jumlah demand dan supply di mana jumlah demand 

lebih tinggi daripada supply. Hal ini menyebabkan adanya gap di antara 

keduanya, sehingga terjadi excess demand. Excess demand merupakan kondisi di 

mana jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Petani mitra 



4 

 

umumnya menanam berdasarkan musim dan jumlah permintaan sayuran di ADS 

IPB sesuai dengan kontrak yang telah disepakati diawal kerja sama antara petani 

mitra dan ADS IPB. Namun, petani mitra terkadang tidak melakukan penyaluran 

hasil produksi sesuai kontrak, sehingga pemenuhan pasokan ADS IPB ke pasar 

mengalami ketidakstabilan, di mana demand lebih tinggi daripada supply (Tabel 

3). Potensi dan banyaknya manfaat yang dimiliki sayuran organik serta kendala 

yang dihadapi ADS IPB dengan petani mitra menyebabkan permintaan terhadap 

sayuran semakin meningkat, namun peningkatan permintaan ini tidak diimbangi 

dengan peningkatan produksi sehingga kelebihan permintaan ini tidak dipenuhi. 

Kondisi tersebut merupakan hambatan yang terus dihadapi ADS IPB dalam 

pengembangan bisnis sayuran organik. Oleh karena itu, pengembangan usaha 

ADS IPB dalam upaya menjaga keberlangsungan usahanya, diperlukan 

penyusunan rencana dan strategi untuk melakukan ekpansi pasar ataupun 

pengembangan unit usaha. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas permintaan terhadap sayuran organik cukup 

tinggi di mana pola hidup masyarakat sekarang telah beralih ke pola hidup sehat 

dengan mengkonsumsi sayuran organik yang ramah lingkungan dan aman untuk 

kesehatan dan kelestarian lingkungan, sehingga potensi dan peluang 

pengembangan pertanian organik sangat terbuka lebar. Peluang bisnis produk 

pertanian organik sudah mulai banyak dimanfaatkan terbukti dengan adanya 

peningkatan jumlah total konsumsi sayuran di Indonesia berdasarkan data BPS 

2017 dan peningkatan jumlah lahan pertanian organik di Indonesia berdasarkan 

data IFOAM 2014. Beberapa kendala yang dihadapi ADS IPB dengan petani 

mitra mengakibatkan ketidakseimbangan antara supply dan demand yang 

berdampak kepada ketidakstabilan jumlah produk yang dijual ADS IPB ke pasar. 

Hal ini tentu berpengaruh terhadap perkembangan bisnis di ADS IPB yang 

merupakan salah satu unit bisnis di IPB dimana IPB merupakan satu-satunya 

Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang berbasis pertanian. Pentingnya sebuah 

strategi pengembangan bisnis dengan menganalisis faktor internal dan eksternal 

yang dihadapi ADS IPB untuk menghadapi kondisi industri hortikultura saat ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana kinerja yang telah berjalan di ADS IPB dalam pengembangan 

usaha sayuran organik? 

2. Apa saja faktor eksternal dan internal yang memengaruhi pengembangan usaha 

sayuran organik di ADS IPB? 

3. Apa saja strategi alternatif yang dapat dilakukan ADS IPB dalam 

pengembangan usaha sayuran organik? 

4. Apa strategi yang dapat direkomendasikan kepada ADS IPB dalam 

pengembangan usaha sayuran organik? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kinerja yang telah berjalan di ADS IPB dalam pengembangan 

usaha sayuran organik. 

2. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman bagi pengembangan usaha sayuran organik 

di ADS IPB. 

3. Menganalisis dan merumuskan beberapa strategi alternatif yang dapat 

dilakukan ADS IPB dalam pengembangan usaha sayuran organik. 

4. Menganalisis dan merumuskan strategi yang dapat direkomendasikan kepada 

ADS IPB dalam pengembangan usaha sayuran organik dan merumuskan saran 

perbaikannya. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan kepada perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan strategi perusahaan dalam 

pengembangan usaha. 

2. Meningkatkan pemahaman penulis mengenai ADS IPB lebih detail dan lebih 

memahami pengetahuan manajemen strategi dan aplikasinya. 

3. Memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di 

bidang ilmu manajemen strategi dalam hubungannya dengan strategi 

pengembangan bisnis. 

4. Memberikan tambahan informasi bagi peneliti lain dan hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai database (benchmarking) bagi penelitian selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pada pemberian rekomendasi 

alternatif dan strategi perusahaan berdasarkan kondisi perusahaan secara umum 

dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh ADS IPB dan 

berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan perusahaan secara khusus dengan 

memperhatikan peluang dan ancaman yang dihadapi ADS IPB. Penelitian ini 

lebih menekankan pada sayuran organik yaitu komoditas bayam hijau, bayam 

merah, selada keriting, baby kalian, caisim, kangkung, pakcoy dan daun gingseng. 

Tahap implementasi diserahkan kepada pihak manajerial ADS IPB. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pertanian Organik 

Pertanian organik dapat didefinisikan sebagai suatu sistem produksi 

pertanian yang menghindarkan atau mengesampingkan penggunaan senyawa 
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