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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Sistem pertanian berkelanjutan menjadi syarat produk pertanian yang ramah 

lingkungan dan bebas bahan kimia sehingga tidak merusak, serasi, selaras dan seimbang 

sesuai dengan prosedur lingkungan pertanian. Adanya dorongan untuk kembali ke alam 

yang dilandasi kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan telah 

menjadi kecenderungan masyarakat dunia melalui regulasi global dan mensyaratkan 

bahwa produk pertanian harus aman dikonsumsi dan mengandung nutrisi tinggi dan 

ramah lingkungan (Salikin, 2003). 

Salah satu produk organik yang banyak disukai adalah selada keriting hijau 

organik. Selada keriting organik diperoleh dari hasil budidaya secara organik dengan 

menggunakan pupuk kandang dan kompos serta tanpa mengandung pupuk kimia (KCl, 

urea dan TSP), pestisida dan bahan kimia lainnya. Bibit sayuran organik tidak berasal 

dari hasil rekayasa genetik, kecuali bibit unggul dari hasil persilangan biologis atau hasil 

manipulasi genetik dengan menggunakan selective breeding (Wijayanti, dkk., 2017). 

Selada keriting hijau organik mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, 

yaitu harganya cukup tinggi, tetapi bentuknya kurang menarik. Sayuran organik 

umumnya berlubang-lubang, tidak mulus dan warna daunnya kurang cerah. 

Penampilannya berlubang-lubang disebabkan pengendalian hama yang dilakukan 

menggunakan pestisida alami berupa ekstrak berbagai tumbuhan sehingga hasilnya 

kurang optimal. Warna yang kusam disebabkan tidak diaplikasikannya pupuk kimia 

yang bermanfaat untuk menjadikan warna tanaman sayuran cerah (Saptono dan Andoko, 

2005). 

Peluang bisnis selada dapat dilihat dari semakin banyaknya hotel dan restoran 

asing (bertaraf internasional) yang menyajikan masakan menggunakan selada, misalnya 

salad, hot dog dan hamburger. Banyaknya hotel dan restoran tersebut meningkatkan 

permintaan selada yang memiliki harga jual cukup tinggi.  Harga selada di pasar 

tradisional berkisar Rp. 14.000,00 - Rp. 15.000,00 per kg, sedangkan di supermarket 

berkisar Rp 25.000,00 - Rp. 40.000,00 per kg (Wijayanti, dkk., 2017). Pembudidaya 

sayuran organik di Kabupaten Sukabumi salah satunya, yaitu di Rumahku Hijau Desa 

Cikaret Kecamatan Kebonpedes. 
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Komoditas sayuran organik yang diusahakan diantaranya selada keriting hijau 

organik. Usahatani selada keriting hijau organik mulai dilakukan sejak tahun 2017 

hingga sekarang. Sistem budidaya selada keriting hijau organik di Rumahku Hijau 

bersifat semi modern, yaitu menggunakan naungan plastik dan tiang penyangga dari 

bambu. Permintaan 

komoditas di Rumahku Hijau sesuai Tabel 1 berikut. 

 
 

Tabel 1. Permintaan Komoditas Tertinggi Tahun 2019 di Rumahku Hijau 
 

No. Komoditas Permintaan (pack) 

1 Selada Keriting Hijau 5.760 

2 Sereh 3.680 

3 Romaine 3.250 

4 Siomak 2.230 

5 Kangkung 1.900 

Sumber : Rumahku Hijau, 2019. 

 
 

Produk selada keriting hijau organik dijual dalam bentuk segar yang diserap oleh 

pasar, sedangkan masih banyak permintaan yang belum terpenuhi. Selada keriting hijau 

organik yang dijual memiliki label dagang “Rumahku Hijau”. Produk selada keriting 

hijau organik segar dijual ke pasar modern di dalam kota dan luar kota, seperti Sukabumi 

dan Jakarta. Dengan adanya potensi pasar selada keriting hijau organik dan layak untuk 

diusahakan, maka diperlukan suatu kajian tentang analisis usahatani selada keriting 

hijau organik. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis 

usahatani selada keriting hijau organik di Rumahku Hijau Desa Cikaret Kecamatan 

Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. 

 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah bagaimana 

analisis usahatani selada keriting hijau organik (Studi Kasus di Rumahku Hijau Desa 

Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi). 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis usahatani selada keriting 

hijau organik (Studi Kasus di Rumahku Hijau Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes 

Kabupaten Sukabumi). 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1) Aspek Guna Teoritis 

a) Menambah wawasan keilmuan dan perkembangan penelitian. 

b) Sebagai analisis usahatani selada keriting hijau organik yang memberikan 

sumbangsih dalam pengetahuan ilmiah. 

2) Aspek Guna Praktis 

a) Bagi penulis untuk mengaplikasikan konsep ilmiah yang dimiliki. 

b) Bagi masyarakat untuk mengembangkan secara optimal usahatani selada 

keriting hijau organik. 

c) Bagi pengusaha (Rumahku Hijau) untuk mengetahui kelayakan usahatani 

selada keriting hijau organik. 

d) Bagi pemerintah sebagai masukan dalam pengembangan usahatani selada 

keriting hijau organik. 


