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ABSTRAK 

Tinjauan Manajemen Produksi Pertanian Hijau Berbasis Sistem 

Pertanian Organik di Provinsi Lampung 

Oleh: 

RISKA MELINDA 

Kajian tentang manajemen produksi pertanian hijau berbasis sistem 

pertanian organik di Provinsi Lampung telah dilakukan pada bulan 

Maret – Mei 2021. Subjek penelitian ini adalah Perkumpulan 

Kelompok Tani Gapsera Sejahtera Mandiri (Kabupaten Lampung 

Tengah) yang bergerak pada budidaya padi ramah lingkungan, 

sedangkan subjek kedua adalah Sekuntum Herbals Farm (Kabupaten 

Lampung Timur) yang bergerak pada budidaya ayam petelur herbal.  

Standar manajemen produksi berdasarkan SNI 6729:2016 tentang 

Sistem Pertanian Organik menyebutkan bahwa terdapat 8 (delapan) 

indikator yang wajib diterapkan untuk produk pertanian organik dan 

7 (tujuh) indikator produk peternakan organik. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa Perkumpulan Kelompok Tani Gapsera 

Sejahtera Mandiri telah menerapkan delapan indikator manajemen 

produksi yaitu: (1) konversi tanaman; (2) pemeliharaan manajemen 

organik; (3) produksi paralel; (4) pencegahan kontaminasi; (5) 

pengelolaan lahan, kesuburan tanah, dan air; (6) pemilihan tanaman 

dan varietas; (7) manajemen ekosistem dan keanekaragaman dalam 

produksi tanaman; dan (8) pengelolaan organisme pengganggu 

tanaman. Sedagkan Sekuntum Herbals Farm juga telah menerapkan 

tujuh indikator manajemen produksi yaitu: (1) sumber dan asal 

ternak; (2) masa konversi; (3) nutrisi; (4) perawatan kesehatan; (5) 

pemeliharaan, pengangkutan dan penyembelihan ternak, (6) kandang 

ternak;  dan (7) pengelolaan kotoran. Meskipun keduanya telah 

menerapkan semua indikator manajemen produksi sesuai SNI 

6729:2016 tetapi produk yang dihasilkan belum tersertifikasi sebagai 

produk organik. Hal ini disebabkan proses mendapatkan label 

organik membutuhkan biaya yang relatif besar dan masa berlaku 

label yang relatif singkat, sehingga para pegiat pertanian hijau ini 

lebih fokus pada manajeman produk mereka dibandingkan upaya 

untuk pelabelan organik. 

 

Keywords: Manajemen produksi, pertanian hijau, organik, 

SNI6729:2016.
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ABSTRACT 

Overview of Green Agricultural Production Management Based 

on Organic Farming Systems in Lampung Province 

By: 

RISKA MELINDA 

A study on green agricultural production management based on 

organic farming systems in Lampung Province was carried out in 

March – May 2021. The subject of this research is the Gapsera 

Sejahtera Mandiri Farmers Group Association (Gapsera Sejahtera 

Mandiri). Central Lampung Regency) which is engaged in 

environmentally friendly rice cultivation, while the second subject is 

Sekuntum Herbals Farm (East Lampung Regency) which is engaged 

in the cultivation of herbal laying hens. Production management 

standards based on SNI 6729:2016 concerning Organic Farming 

Systems state that there are 8 (eight) indicators that must be applied 

to organic agricultural products and 7 (seven) indicators of organic 

livestock products. The results of the study show that the Gapsera 

Sejahtera Mandiri Farmers' Group Association has implemented 

eight production management indicators, namely: (1) crop 

conversion; (2) maintenance of organic management; (3) parallel 

production; (4) prevention of contamination; (5) land management, 

soil fertility, and water; (6) selection of plants and varieties; (7) 

management of ecosystems and diversity in crop production; and (8) 

management of plant pest organisms. Meanwhile, Sekuntum Herbals 

Farm has also implemented seven production management 

indicators, namely: (1) source and origin of livestock; (2) conversion 

period; (3) nutrition; (4) health care; (5) raising, transporting and 

slaughtering livestock, (6) cattle pens; and (7) sewage management. 

Although both of them have implemented all production 

management indicators according to SNI 6729:2016, the products 

produced have not been certified as organic products. This is because 

the process of obtaining anlabel organic requires relatively large 

costs and a relatively short label validity period, so that these green 

agricultural activists focus more on managing their products than 

efforts on organic labeling. 

 Keywords: Production management, green agriculture, organic, 

SNI6729:2016. 
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MOTTO 

َلا َّااۡۡلَۡسضِاٱتُۡفِسُذّْاافًِااَّ ِحَِاا اَسۡحَوَتااۡدُعٍُْاٱبَۡعَذاإِۡصلََٰ اإِىَّ طََوًعۚا َّ ٗفاا ْۡ ِاٱَخ اّللَّ

َيا ااۡلُوۡحِسٌٍِيَاٱقَِشٌٞباهِّ َْ ُُ حَاٱٌُۡشِسُلاالَِّزيٱَّ ٌََٰ َِاالشِّ َياٌََذۡياَسۡحَوتِ ٍۡ ابَ ا ااۦ ابُۡشَشَۢ ٰٓ َحتَّىَٰ

ا َِ ابِ افَأًََزۡلٌَا ٍِّٖت اهَّ الِبَلَٖذ َُ اُسۡقٌََٰ اثِقَاٗل اَسَحاٗبا اأَقَلَّۡت َِاافَأَۡخَشۡجٌَااۡلَوآٰءَاٱإَِرآٰ ااۦبِ ِهياُكلِّ

ِتۚاٱ االثََّوَشَٰ اًُۡخِشُج لَِك تَىَٰاٱَكَزَٰ ْۡ َّااۡلَو ا اتََزكَُّشَّى ِّبُاٱاۡلبَلَذُاٱلََعلَُّكۡن اًَبَاتَُُالطٍَّ اۥٌَۡخُشُج

َِا اَسبِّ اًَِكذٗاالَِّزيٱَّااۦ ابِإِۡرِى اإِلَّ اٌَۡخُشُج اَل اااۚاَخبَُث ُف اًَُصشِّ لَِك تِاٱَكَزَٰ ٖمااۡۡلٌََٰٰٓ ْۡ لِقَ

 ٌَۡشُكُشَّىا

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah 

(diciptakan) dengan baik, berdoalah kepada-Nya dengan 

rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah 

sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (57) 

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar 

gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), 

sehingga apabila angin itu membawa awam mendung, 

kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami 

turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan 

dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan seperti 

itulah kami membangkitkan orang yang telah mati, 

mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. (58) Dan 

tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur 

dengan izin tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-

tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami 

menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran 

kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Upaya untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam 

memahami maksud dan tujuan penelitian ini maka ditegaskan istilah – 

istilah pokok yang terkandung dalam judul. Judul penelitian ini 

adalah“Tinjauan Manajemen Produksi Pertanian Hijau Berbasis 

Sistem Pertanian Organik di Provinsi Lampung”hal ini selain 

dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk 

mengarahkan pada pengertian agar lebih jelas sesuai dengan yang 

dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang 

terkandung dalam judul. Adapun istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Manajemen Produksi adalah proses manajemen yang 

diterapkan dalam kegiatan atau bidang produksi dalam suatu 

perusahaan
1
. 

2. Pertanian Hijau atau sering disebut dengan pertanian 

berkelanjutan. Pertanian yang secara umum berarti bahwa 

pemanfaatan sumberdaya lahan, air dan bahan tanaman 

untuk usaha produksi bersifat lestari menghasilkan produk 

pertanian secara ekonomis dan menguntungkan
2
. 

3. Sistem Pertanian Organik adalah Sistem pertanian 

yangmanajemen produksi secara hilistik untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kesehatan 

agroekosistem, termasuk keragaman hayati, biologis, dan 

aktifitas biologis tanah.  Pertanian organik menekankan pada 

praktik – praktik manajemen yang lebih mengutamakan 

penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan 

dengan mempertimbangkan adaptasi dan kondisi setempat. 

Jika dapat dicapai dengan penggunaan budidaya, metode 

                                                             
1
M.M. Drs. Hermani, Agus DS. dan M.M. Bulan Prabawani, S.Sos., Ruang 

Lingkup Manajemen Produksi dan Sistem Produksi, n.d. hal. 6 
2
Lagiman, “Pertanian berkelanjutan: untuk kedaulatan pangan dan 

kesejahteraan petani,” 2020, 365–81. 



2 
 

 

 

biologi dan mekanik tidak menggunakan bahan sintetis 

untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem
3
. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan yang 

dimaksud judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang membahas 

suatu cara yang dilakukan dalam manajemenproduksi pertanian 

berkelanjutan yang dihasilakan dengan standar sistem pertanian 

organik berada di Provinsi Lampung.  

 

B. Latar BelakangMasalah 

Indonesia digolongkan sebagai negara berkembang dalam 

konteks pembangunan ekonomi
4
.Menurut data Bappenas, pada tahun 

2019 tingkat perekonomian Indonesia berada pada peringkat ke-16 

dari 187 negara di dunia. Meskipun tingkat perekonomian Indonesia 

saat ini berada pada peringkat ke-16. Indonesia mempunyai potensi 

besar untuk menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara 

maju lainnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang 

melimpah. Meski demikian kemajuan yang diharapkan nantinya harus 

selaras antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, 

seperti yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015
5
. SDGs 

merupakan pilar pembangunan dunia untuk mendorong pembangunan 

sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. SDGs ini 

memiliki 169 indikator dalam rangka mewujudkan 

upaya pembangunan dunia
6
. Agenda pembangunan ini diharapkan 

tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga kebutuhan 

jangka panjang, maka dari itu masyarakat di semua negara mulai 

                                                             
3
 SNI Sistem Pangan Organik 2016 

4
Muhammad Fardan Ngoyo, “Mengawal Sustainable Development Goals 

(SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan,” Sosioreligius I, no. 

1 (2015): 77–88. 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/4525. 
5
Mickael B. Hoelman et al., “Sustainable Development Goals-SDGs 

Panduan Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku 
Kepentingan Daerah,” Sustainable Development, 2016, 1–92. 

6
Bappenas, Pilar Pembangunan Lingkungan, 2017. 
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memandang penting pembangunan berkelanjutan untuk 

diimplementasikan
7
. 

Manusia seharusnya dapat berperan sebagai penjaga alam. Alam 

adalah tempat manusia tinggal untuk melangsungkan kehidupan. 

Seharusnya manusia lebih menyayanginya karena merupakan tempat 

mendapatkan segala kebutuhan hidup. Usaha untuk melestarikan alam 

sangat diperlukan perlu adanya keseimbangan, jika alam dimanfaatkan 

secara maksimal tampa ada usaha peremajaan maka akan berdampak 

pada gundulnya hutan yang bisa merugikan banyak pihak
8
. Manusia 

harus bisa mengatur semua keseimbangan itu dengan manajemen yang 

baik antara alam dan kebutuhan manusia.  

Adanya kesalahan manusia dalam memanfaatkan sumber daya 

alam di atas tidak menjadi larangan bagi manusia untuk mengelola 

alam secara mutlak. Tetapi yang perlu ditekankan adalah perlunya 

pengelolaan yang tepat dengan memperhatikan analisis dampak 

lingkungan serta tidak dilakukan secara berlebih-lebihan. Tindakan 

berlebih-lebihan ini disebut dalam al-Qur‟an yaitu surah Ar-Rum ayat 

41 yang berbunyi: 

 

ااۡلفََسادُاٱاظََِشَا ِذيااۡلبَۡحشِاٱَّااۡلبَشِّاٱفًِ ٌۡ اأَ اَكَسبَۡت ابَۡعَطاالٌَّاسِاٱبَِوا الَِّزيٱلٍُِِزٌقَُِن

ُۡناٌَۡشِجُعَْىا  َعِولُْْاالََعلَِّ
ا

Artinya :  Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan 

kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).9 

 

Ayat di atas menegaskan bahwa meskipun manusia 

diperkenankan untuk memakan hasil tanamannya, tetapi janganlah 

bertindak berlebih-lebihan. Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa 

tindakan berlebih – lebihan juga dilarang dalam hal apapun
10

. 

                                                             
7
Hary Sastryawanto, “Analisis Sustainable Development Goals (SDGs) 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017,” Jurnal Ilmiah Sosio Agribis 17, no. 1 (2017): 

47–52, https://doi.org/10.30742/jisa.v17i1.381. 
8
Cairul Anwar. “Hakikat manusia dalam pendidikan”. Yogyakarta; Suka-

Press. 2019. Hal 41 
9
https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-41 di akses 16 juni 2021. Pukul 11:14 

10
Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-„Aqidah wa al-Syari‟ah wa al-

Manhaj (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), vol. IV hal. 423. 

https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-41
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Meskipun pada dzahir ayatnya menjelaskan tindakan makan secara 

berlebih-lebihan, namun ayat ini memberik kesan bahwa meskipun 

barang tersebut merupakan milik pribadi, dalam penggunaannya tidak 

boleh dilakukan secara berlebihan. Begitu pula dalam pengelolaan 

sumber daya alam.  

Allah swt. maha penyayang kepada hambanya. Allah senantiasa 

memperbaiki bumi yang telah dirusak oleh manusia. Allah swt. 

Melarang manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi setelah 

Allah memperbaikinya. Firman Allah: 

 

َلا افًِااَّ َّااٱۡۡلَۡسضِاتُۡفِسُذّْا ا ِحَِا اإِۡصلََٰ اَسۡحَوَتااٱۡدُعٍُْابَۡعَذ اإِىَّ طََوًعۚا َّ ٗفاا ْۡ ِاَخ اٱّللَّ

َيا  اٍيَاٱۡلُوۡحِسٌِاقَِشٌٞباهِّ

ا
Artinya  :Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik
11

. 

 

Roger E. Timm dalam penelitiannya tentang dampak ekologis 

teologi penciptaan menurut ajaran islam menemukan fakta bahwa 

ajaran Islam sangat memperhatikan aspek lingkungan. Akan tetapi, 

menurutnya, masalah krisis ekonomi kerap kali melanda kawasan 

muslim sehingga menjadikan eksploitasi alam sebagai satu-satunya 

cara dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Di akhir 

pemaparannya, ia menyeru kaum muslim agar dapat mengingatkan 

pemeluknya bahwa keimanan dalam Islam menuntut lahirnya 

kesadaran ekologis untuk menjaga lingkungan
12

. 

Masalah lingkungan adalah masalah bersama di mana semua 

negara harus bekerjasama dengan menciptakan kerangka global untuk 

menghadapi menurunnya fungsi ekosistem dan keanekaragamanhayati 

secara signifikan
13

. Oleh karena itu, pemerintah mulai membuat 

                                                             
11 Q.S. al-A‟raf (7): 56. 
12 Lihat Roger E. Timm, „Dampak Ekologis Teologi Penciptaan Menurut 

Islam‟ dalam Mary Evelyn Tucker dan John A. Grim, Agama, Filsafat dan 
Lingkungan Hidup terjemah P. Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 99 – 

114. 
13

Kiara Winans et al., “Sustainable Value Mapping and Analysis 

Methodology: Enabling stakeholder participation to develop localized indicators 

mapped to broader Sustainable Development Goals,” Journal of Cleaner Production, 

2021, 125797. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125797. 
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kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang diwujudkan 

dalam Visi Indonesia 2045 dan menitikberatkan pada empat poin, 

yaitu: (1) pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) 

pemerataan pembangunan; dan (4) pemantapan ketahanan nasional 

dan tata kelola kepemerintahan
14

. Pada bulan Oktober 2017, 

pemerintah Indonesia mencanangkan target untuk mengintegrasikan 

aksi iklim ke dalam agenda pembangunan nasional dengan 

meluncurkan konsep baru yaitu Pembangunan Rendah Karbon (PRK), 

hal ini  diharapkan dapat mengidentifikasi kebijakan pembangunan 

ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu mencapai target 

pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat bersamaan 

membantu Indonesia untuk mencapai tujuan penanganan perubahan 

iklim, melestarikan dan meningkatkan sumber daya alam
15

.Di dalam 

SDGs, 169 target pembangunan yang tercantum dalam 17 Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan dibagi ke dalam empat pilar 

pembangunan, yaitu: (1) Pilar Pembangunan Sosial; (2) Pilar 

Pembangunan Ekonomi; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan; dan (4) 

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
16

. Upaya penyelarasan 

antara pembangunan ekonomi dan lingkungan antara lain 

diimplementasikan ke dalam pembangunan ekonomi hijau. Ekonomi 

hijau merupakan suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang 

menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, 

sementara itu secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan 

kelangkaan ekologi
17

. 

Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga akan menjadi 

momentum bagi Indonesia untuk melakukan perubahan besar dalam 

pembangunannya menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan
18

dari 

sebelumnya pembangunan melalui pendekatan ekonomi konvensional 

atau business as usual.  Berdasarkan pertimbangan ini maka perlu 

sebuah kajian untuk menelaah praktik-praktik kewirausahaan hijau di 

berbagai wilayah di Indonesia. 

                                                             
14

Bappenas, Pilar Pembangunan Lingkungan. 
15

Bappenas “Pembangunan Rendah Karbon: pergeseran paradigma 

menuju ekonomi hijau di Indonesia”. 2019. Hal:6 
16

Bappenas, Pilar Pembangunan Lingkungan. 
17

Edward B. Barbier dan Anil Markandya, A new blueprint for a green 

economy, A New Blueprint for a Green Economy, 2013, 
https://doi.org/10.4324/9780203097298. 

18
 Tempo, edisi 4950, 25 - 31 Januari 2021, Hal: 5 
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Survei terhadap pengguna instagram pada akun @riskamelinda18 

tentang pengetahuan publik terhadapjenis kewirausahaan 

berkelanjutan (ecofood) telah dilakukan pada tanggal 7 – 8 Februari 

2021, sebanyak 2 pertanyaan diajukan kepada para responden (voters). 

Temuan-temuan survei adalah sebagai berikut: (1) Pertanyaan 

„pernahkah mendengar istilah ecofood?‟dilihat oleh sebanyak 823 

viewers, lalu sebanyak 375 di antaranya melakukan vote dan hasilnya 

menunjukkan bahwa 53% responden pernah mendengar istilah 

ecofood, sedangkan 47% sisanya tidak pernah mendengar istilah 

ecofood; (2) Pertanyaan „pernahkah mengkonsumsi sayuran organik?‟ 

dilihat oleh sebanyak 775 viewers, lalu sebanyak 400 di antaranya 

melakukan vote dan hasilnya menunjukkan bahwa 93% responden 

pernah mengkonsumsi sayuran organik, sedangkan 7% sisanya belum 

pernah mengkonsumsi sayuran organik. 

Berdasarkansurvei ini dapat dianalisis bahwa separuh publik telah 

mengetahui istilah ecofood (sebanyak 53%, sisanya 47% belum tahu) 

tetapi sebanyak 93% publik sudah pernah mengkonsumsi salah satu 

produk ecofood seperti sayuran organik (sisanya 7% belum pernah). 

Ini menandakan bahwa produk-produk ecofood tersebar cukup luas di 

pasaran sehingga publik mudah mendapatkannya namun masih 

sebagian besar (47%) publik belum menyadari jika produk tersebut 

adalah ecofood. Hal ini memerlukan sosialisasi yang baik dari pihak 

produsen (juga pemerintah) agar publik dapat lebih memahami 

tentang ecofood dan berbagai aspek di balik produk ini, seperti proses 

produksi, nilai gizi, dan hal-hal penting lain terkait ecofood sebagai 

produk ramah lingkungan. 

Ecofood adalah sebuah jenis kewirausahaan di bidang makananan 

yang berfokus pada makanan sehat, di antaranya pangan organik serta 

olahannya.
19

 Saat ini pola konsumsi makanan organik di seluruh dunia 

menunjukkan peningkatan, hal ini disebabkan karena perubahan gaya 

                                                             
19

Suku Bhaskaran et al., “Environmentally sustainable food production and 

marketing: Opportunity or hype?,” British Food Journal 108, no. 8 (2006): 677–90, 

https://doi.org/10.1108/00070700610682355. 
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hidup sehat pada masyarakat.
20

Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya yaitu; keamanan pangan, sikap, persepsi, dan 

kesediaan untuk membayar harga premium untuk produk makanan
21

. 

Hasil survei serupa juga pernah dilakukan oleh lembaga SPOI 

(Statistik Pertanian Organik Indonesia) tentang perkembangan 

konsumsi produk organik yang dilakukan pada bulan Juni sampai 

Desember 2019 sebanyak 274 responden dengan sebaran Kalimantan 

Barat 4%, Jawa Timur 3%, Jawa Tengah 7%, Jawa Barat 21%, 

Sulawesi Selatan 4%, Sumatera Barat 7%, Sumatera Utara 4%, Banten 

7%, di Yogyakarta 11% dan DKI Jakarta
22

. Berdasarkan data diatas 

diketahui bahwa konsumen terbesar masih didominasi oleh konsumen 

yang berada didaerah perkotaan
23

.Berdasarkan survei yang dilakukan 

oleh SPOI (Statistik Pertanian Organik Indonesia) tingkat konsumsi 

produk organik sebesar 35,47% dari total responden dengan alasan 

harga produk organik sangat mahal, jenis produk organik yang 

terbatas di pasaran kesulitan untuk memperolehnya, konsumen yang 

memilih dan mengkonsumsi produk organik dengan alasan karena 

aspek kesehatan dan lingkungan
24

. 

Perlu sebuah pemahaman yang baik mengenai Manajemen 

Produksi Pertanian Hijau Berbasis Sistem Pertanian Organik di 

Provinsi Lampunguntuk menjadikan masyarakat memiliki awareness 

terhadap produk peranian hijau berkelanjutan dan ramah lingkungan, 

untuk itu perlu dilakukan penelitian ini. 

 

 

 

 

C. Fokus Penelitian  

                                                             
20

Anushree Tandon et al., “Facilitators and inhibitors of organic food 

buying behavior,” Food Quality and Preference 88, no. September 2020 (2021): 

104077, https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2020.104077. 
21

Gabriel Adewunmi Eyinade, Abbyssinia Mushunje, dan Shehu Folaranmi, 

“The willingness to consume organic food : A review,” 2021, 
https://doi.org/10.1080/09540105.2021.1874885. 

22
 SPOI 2019. 25 

23
 SPOI 2019. 26 

24
 SPOI 2019 26 
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Berdasarkan identifikasi masalah, maka fokus penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

1. Manajemen produksi dalam pertanian organik  

2. Produk pertanian hijau yang ada di Provinsi Lampung 

 

D. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan Fokus masalah diatas, maka sub fokus penelitian ini 

yaitu sebagai berikut. 

1. Meninjau praktik manajemen produksi padiberbasis sistem 

pertanian organik di Provinsi Lampung pada kelompok tani 

PP Gapsera Sejahtera Mandiri. 

2. Meninjau praktik manajemen produksi telurberbasis sistem 

pertanian organik di Provinsi Lampungpada Sekuntum 

Herbal Farm.  

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, Rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimana praktik manajemen produksi padiberbasis sistem 

pertanian organik di Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana praktik manajemen produksi telur berbasis sistem 

petanian organik di Provinsi Lampung? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian 

ini yaitu sebagai berikut. 

1. Untuk meninjau praktik manajemen produksi padi berbasis 

sistem pertanian organik di Provinsi Lampung. 

2. Untuk meninjau praktik manajemen produksi telur berbasis 

sistem petanianorganik di Provinsi Lampung.  

 

 

 

 

G. Manfaat Penelitain 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

secara komprehensif terhadap cara manajemen pertanian 

organik yang ramah lingkungan sesuai dengan standar 

pertanian organik SNI 6729:2016 

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan refrensi bagi 

penelitian – penelitian selanjutnya dengan topik manajemen 

dalam pertanian organik 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Telaah pustaka merupakan kajian hasil penelitian yang relevan 

dengan permasalahan. Fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan 

secara sistematis hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya 

dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan judul penelitian di 

atas, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain: 

1. Problematika Pengembangan Padi Organik di Sawangan 

Magelang serta Peluang Sertifikasi Internasional. Kajian ini 

dilakukan untuk menganalisis berbagai faktor pendukung dan 

problematika yang dihadapi petani padi organik dan peluang 

untuk memperoleh sertifikasi internasional
25

. 

2. Perilaku konsumen mengkonsumsi beras organik di kota 

denpasar berdasar theory of planned behavior. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji model yang menyajikan efek dari 

sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan niat beli terhadap 

perilaku membelian beras organik. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa sikap terhadap membeli beras organik, 

norma subjektif, dan kontrol perilaku secara signifikan 

memberikan efek positif bagi niat beli makanan organik
26

. 

                                                             
25

Subejo PhD et al., “Problematika Pengembangan Padi Organik di 

Sawangan Magelang serta Peluang Sertifikasi Internasional,” Jurnal Teknosains 9, no. 

1 (2019): 29, https://doi.org/10.22146/teknosains.40604. 
26

I Komang Tresna Eka Putra, I Putu Gede Sukaatmadja, dan Ni Nyoman 

Kerti Yasa, “Dikota Denpasar Berdasar Theory Of Planned Behavior Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Pendahuluan 

Maraknya Bisnis Waralaba Restoran Fast Food Di Daerah Denpasar Seperti Kentucky 

Fried Chicken , Mcdonald , Pizza Hut,” E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana 8 (2016): 2609–38. 
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3. Persepsi dan strategi pengembangan pertanian organik (or-

ganic farming) di kabupaten bengkulu utara. Bertujuan 

melakukan penggalian Persepsi petani dan identifikasi faktor 

internal dan eksternal yang berpengaruh dalam pengembangan 

pertanian organik di kabupaten Bengkulu Utara dan menyusun 

serta memilih strategi pengembangannya. kondisi pertanian 

organik di kabupaten Bengkulu Utara berada pada kuadran IV 

(WT)
27

. 

4. Unggas Organik : peternakan ayam masa depan. Diperlukan 

berbagai strategi untuk mengembangkan uanggas organik di 

masa depan. Penerapan perturan 49 tahun 2006 oleh 

departemen pertanian akan menambah nilai produksi bagi 

unggas organik. Tidak adanya pengaturan dan pengendalian 

unggas organik dan unggas organik tradisional di perlukan 

adanya asosiasi peternak uggas organik sebagai forum dan 

pengelola unggas organik, pemberdayaan serta pengakuan 

konsumen yang ingin membayar lebih untuk konsultasi, 

pendampingan, pelatihan, inovasi, pemasaran bersama dan 

lainnya.
28

 

 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah ada, maka peneliti dirasa 

perlu dilakukan penelitian dikarenakan belum adanya penelitian 

peninjauan menajemen produksi peranian hijau yang terfokus di 

Provinsi Lampung diharapkan nantinya ini bisa menjadi sebuah 

informasi baru bagi banyak kalangan. 

I. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian merupakan cara ilmiah mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

 

1 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Lampung : Maret – 

Mei 2021. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dipilih dengan 

sengaja (purposive sampling) yaitu pengambilan lokasi 

                                                             
27

Satria Putra Utama Bejo, Zainal Muktamar, “Persepsi dan Strategi 

Pengembangan Pertanian Organik (Or-Ganic Farming) di Kabupaten Bengkulu 

Utara” Volume 9 N, no. 2654–7732 (2020): 127–37. 
28

M.H. Abbas, “Unggas Organik : Peternakan Ayam Masa Depan,” Jurnal 

Peternakan Indonesia 13, no. 2 (2011): 107–19. 
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berdasarkan kesesuaian karak teristik yang dimiliki dengan 

kriteria tertentu yang telah ditetapkan atau dikehendaki oleh 

peneliti sesuai dengan tujuan penelitiannya
29

.  

Lokasi yang dipilih yaitu Provinsi Lampung, karena 

merupakan Provinsi dengan peringkat ke-2 sebagai Povinsi yang 

memeliki indeks ketahanan pangan terbaik di Sumatera
30

dengan 

pertimbangan lain bahwa Provinsi Lampung telah 

membudidayakan pangan organik yang ramah lingkungan. Suber 

data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana 

data dapat di peroleh. Jika peneliti menggunkan kuesioner dan 

wawancara dalam pengumpulan data, maka suber data disebut 

sebagai responden. Jika menggunkan tehnik observasi, maka 

sumber data bisa berupa berupa benda gerak atau proses sesuatu. 

Jika menggunakan dokumentasi atau catatan menjadi sumber data.  

Dari pemilihan lokasi dengan meteode purposive sampling 

tersebut selajutnya dikembangkan untuk mencari informan lain 

dengan teknik bola salju (snowball sampling). Teknik sampling 

snowball adalah suatu teknik yang multitahapan, didasarkan pada 

analogi bola salju, yang dimulai dengan bola salju yang kecil 

kemudian membesar secara bertahap karena ada penambahan 

salju ketika digulingkan dalam hamparan salju. Ini dimulai dengan 

beberapa orang atau kasus, kemudian meluas berdasarkan 

hubungan-hubungan terhadap responden. Responden sebagai 

sampel yang mewakili populasi, kadang tidak mudah didapatkan 

langsung di lapangan. Untuk dapat menemukan sampel yang sulit 

diakses, atau untuk memperoleh informasi dari responden 

mengenai permasalahan yang spesifik atau tidak jelas terlihat di 

dunia nyata, maka teknik sampling snowball merupakan salah satu 

cara yang dapat diandalkan dan sangat bermanfaat dalam 

menemukan responden yang dimaksud sebagai sasaran penelitian 

melaluiketerkaitan hubungan dalam suatu jaringan, sehingga 

tercapai jumlah sampel yang dibutuhkan. Teknik ini digunakan 

untuk mencari informan secara terus menerus dari satu informan 

                                                             
29

 I Made Wirartha (2006:39) Wirartha, I Made. 2006. Metode Penelitian 

Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Andi Offset. 
30

IKP (Indeks Ketahanan Pangan) 2019 
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ke informan yang lain sehingga data yang diperoleh dianggap 

telah jenuh atau jika data tidak berkembangan lagi.
31

. 

Subjek penelitian adalah adalah petani dan peternak dalam 

sektor pertanian organik ramah lingkungan yang berada di 

Provinsi Lampung.  Penelitian kualitatif ini dimaksudakan agar 

mendapat informasi serta pemahaman yang utuh tentang situasi 

yang sebenarnya terjadi dilapangan. Dalam rangka meninjau 

praktik kewirausahaan hijau yang bergerak dalam bidang pangan 

organik ramah lingkungan di Provinsi Lampung 

Dalam hal ini, Adapun yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini yaitu:  

Tabel 1.1 Sumber Data Penelitian 

Nama Unit 

Jenis 

Kewirausahaan 

Hijau 

Alamat 

PP Gapsera 

Sejahtra Mandiri 

Padi ramah 

lingkungan 

Rejo Asri, Seputih Raman, 

Kabupaten Lampung 

Tengah, Lampung 34384 

CV Sekuntum 

Indo Herbals 

Alami 

Telur herbal Toto Projo, Way Bungur, 

Kabupaten Lampung Timur, 

Lampung 34373 

 

2 Jenis Penelitian   

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, ini 

dimaksudkan agar dapat menggali data – data dan fakta yang 

berkaitan dengan pertanian hijau ramah lingkungan. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif, memandang objek dari suatu yang 

dinamis ini dilakukan dalam rangka meneliti objek secara 

alamiah. Seorang peneliti berposisis sebagai instrumen kunci. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi status 

                                                             
31 Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan,” 

ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications 5, no. 2 (2014): 

1110, https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427. 
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suatu variabel atau tema, keadaan atau gejala yang ada dengan apa 

adanya pada saat penelitian ini dilakukan
32

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

penemuan – penemuan yang tidak bisa dicapai melalui prosedur 

sttitistik. Penelitian bersifat penyelidikantopik yang diteliti belum 

banyak ditulis, dan peneliti harus mendengarkan informasi dari 

informan dan membuat gambaran berdasarkan keterangan 

mereka
33

. Hakikatnya dalam penelitian kualitatif berusaha 

menganalisis posisi manusia dalam berkomunikasi efektif dalam 

masyarakat
34

.   

3 Teknik Pengumpulan Data 

Trianggulasi merupakan teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data, dalam penelitian ini digunakan analisis data 

deskriptif,  untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau dapat dengan menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebelumnya dengan apa adanya tanpa generalisasi. penelitian ini 

tidak begitu metekankan generalisasi, akan tetapi lebih ditekankan 

pada makna dengan cara berfikir deduktif dan induktif
35

. 

Metode pengumpulan data, berdasarkan dengan tujuan 

penelitian maka yang dijadikan tehnik pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Observasi, sebagai alat pengumpulan data yang akan 

memberikan sumbangan yang sangat penting dalam penelitian 

deskriptif. Jenis – jenis informasi tertentu dapat diperoleh 

dengan baik melalui pengamatan langsung oleh peneliti
36

.  

                                                             
32

 Mukhtar dan Erna Widodo, Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif 

(Yogyakarta: Auyrous, 2000), hlm. 15   
33

 Hamit patilima. “ metode penelitian kualitatif”. Jakarta. Alfabeta. Hal.21 
34

 Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, cet. 2 (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1996), hlm. 5   
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, cet. 9 (Bandung: Alfabeta, 

2002), hlm. 4   
36

 Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1982), hlm. 204   
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Observasi dilakukan dengan maksud memperkaya dan 

memperdalam informasi, maupun memeperoleh data yang 

tidak dapat diperoleh memalalui tehnik lain. Dalam penelitian 

ini peneliti melakukan observasi partisipasi pasif. Melalui 

observasi ini peneliti mendapat informasi terkait lokasi tempat 

dan tugas serta tangung jawab pengelola petani dan peternak. 

b. Wawancara, yaitu responden mengemukakan informasi secara 

lisan dalam hubungan tatap muka. Melalui tehnik ini, peneliti 

bisa mendapatkan banyak informasi. Wawancara peneliti juga 

soal hal – hal penting yang belum terpikirkan dalam dalam 

rencana penelitian. Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan wawancara  tersetruktur.  

“Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya”. Peneliti harus mengajukan pertanyaan yang 

sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar 

menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak 

menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang 

berbeda.  

Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, 

hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi 

pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara 

yang merekam jawaban responden. Wawancara terstruktur 

dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas 

dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu 

daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun 

sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden. 

Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah 

disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan 

pertanyaan tersebut.  Panduan pertanyaan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan SNI 6729:2016 tentang sistem pertanian 

organik. 

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang terkait dengan 

fokus penelitian yang berasal adari suber utamanya. Seperti 

dokumen – dokumen, arsif – arsif, sertifikasi data dan 

sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 
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dikaji. Fungsi dokumentasi ini digunakan untuk pendukung 

dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh memalalui 

observasi dan wawancara mendalam. Data yang hendak 

diperoleh dari dokumen dalam penelitian ini antara lain 

seperti sertifikasi yang dikelurkan oleh lembaga penjamin 

mutu dalam bidang pangan orgnai ramah lingkungan serta 

bukti – bukti hasil laboratorium uji produk yang diproduksi 

dan data lainnya. 

 

4 Desain Penelitian 

Desain penelitian dapat dilihat dari skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Pendahuluan 

Tahapan observasi 

Tahapan wawancara 

Dokuentasi  

purposive sampling 

snowball sampling 

 

Survei lapangan yang di 

pilih untuk penelitian 

Informasi data lisan dari 

narasumber dengan acuan 

kuesioner 

Mengumpulan data berupa 

file dan foto yang di miliki 

narsumber 

Analisis data 

SNI 6729:2016 

Deskriptik analitik, metode 

Metode induktif 

Penelitian kemudian 

dilihat kesesuaiaan hasil 

dengan SNI 
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5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistemmatis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan 

mengurutkan data dalam pola,  melakukan pemilihan data yang 

penting sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan maupun 

orang lain. Maka dalam menganalisis data, penulis menggunakan 

teknik analisis data deskriptik analitik. Data-data yang berkaitan 

dengan tema yang diteliti dikumpulkan, dan diklasifikasikan yang 

kemudian dilakukan deskripsi yaitu memberikan penafsiran atau 

uraian tentang data yang telah terkumpul, dianalisis dan 

ditafsirkan kemudian disimpulkan dengan metode induktif. 

Metode induktif adalah metode pembahasan yang berangkat dari 

fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

umum.
37

 Metode kualitatif digunakan data yang mendalam, suatu 

data yang mengandung makna. Makna adalah data yang 

sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data 

yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak 

menekan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan 

model analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh 

Matthew B. Miles yang terdiri dari 3 (tiga) komponen analisis 

yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data atau penyederhanaan 

data (data reduction), sajian data (data display), dan penarikan 

simpulan (data conclution: drawing/verifying)
38

 

 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai 

berikut: 
39

 

a. Reduksi data yaitu merangkum dan memilih data yang 

diperoleh dari lapangan yang dianggap penting, serta 

                                                             
37

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 

hlm. 36.   
38

 Mattew B.Miles, Qualitative and Analisis (California : Sage Publication, 

1994), hlm.  
39

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif-

Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 338   
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membuang data yang dianggap tidak mendukung penelitian, 

kemudian mencatat dalam skripsi penelitian.  

b. Data Display yaitu menyajikan data baik dalam bentuk tabel, 

grafik, phie chard, pictogram, dan sejenisnya. Sehingga data 

tersebut terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif 

ini penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan yang paling sering digunakan 

adalah dengan teks yang bersifat naratif.  

c. Conlusion Drawing/verification yaitu penarikan kesimpulan 

dan verifikasi.  

Langkah-langkah dalam melakukan analisis, yakni: 

a. Secara langsung peneliti hadir di obyek penelitian dalam 

rangka melakukan observasi lapangan. Dalam observasi ini 

dapat juga mencari data dengan melakukan interview, dan 

mencari dokumen-dokumen pendukung dalam penelitian.  

b. Apabila data telah diperoleh, maka kemudian disortir dan 

diklasifikasi sesuai kebutuhan, selanjutnya dipaparkan.  

c. Data yang telah dipaparkan selanjutnya dilakukan analisis 

dalam rangka untuk direduksi mengambil kesimpulan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Sebagai langkah akhir yakni menyimpulkan data dalam 

bentuk deskripsi yang dilampiri data-data komponen 

pendukung penelitian.  

Data tentang manajemen produksi pertanian hijau berbasis sistem 

pertanian organik di Provinsi Lampung menjadi basis penelitian ini. 

Data-data tersebut kemudian akan dihadapkan pada pedoman SNI 

6729 : 2016 tentang sistem pertanian organik yang dipakai dalam 

penelitian ini dengan menggunakan metode induktif, peneliti akan 

mengambil kesimpulan terhadap hasil pengamatan dari kumpulan data 

yang didapatkan. 
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J. Sistematika Pem 

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini 

terdiri dari 3 bagian yakni:  

1. Bagian formalitas yang terdiri dari: sampul/ cover skripsi, 

halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan 

orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar. 

2. Bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang Pendahuluan. 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penegasan judul, 

latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan pengembangan, manfaat 

pengembangan, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka 

awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab 

selanjutnya. Bab II berisi tentang kajian teori tentang pangan 

organik ramah lingkungan. Bab III dalam sekripsi ini berisi 

tentang gambaran umum objek tempat penelitian serta fakta 

dan data penelitian yang didapat.Kemudian dilanjutkan bab 

IV analisis penelitian. Bab ini merupakan inti pembahasan 

dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yakni 

analisis data yang penelitian dan temuan dari penelitian yang 

didapatkan.Sebagai akhir pembahasan bagian kedua yaitu bab 

V yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan 

rekomedasi.  

3. Bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini ialah bagian 

yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Produksi 

Tinjauan Manajemen Produksi dan Operasi, sejarah evolusi 

manajemen produksi dan operasi, konsep produksi, sistem produksi, 

manajemen operasi, manajemen operasi global, dan lingkup 

manajemen produksi dan operasi 
40

. 

Manajemen produksi berasal dari dua kata yaitu manajemen dan 

produksi. Apa yang dimaksud dengan manajemen, dan pada dasarnya 

adalah suatu usaha atau proses untuk mencapai suatu tujuan dengan 

mengkoordinir kegiatan orang lain melalui perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan
41

.  

Fungsi manajemen utama adalah keuangan, sumber daya 

manusia, pemasaran dan produksi. Produksi didefinisikan sebagai 

kegiatan menghasilkan produk untuk mendapatkan keuntungan. 

Pengertian ini terlalu sempit karena dapat juga menghasilkan jasa 

yang produktif, baik untung maupun tidak. Oleh karena itu, ada cara 

lain untuk melihat produksi. Ini tentang menciptakan barang dan jasa. 

Oleh karena itu, istilah produksi kemudian berkembang dengan 

aktivitas. Yang dimaksud dengan operasi atau operations adalah 

kegiatan merubah masukan menjadi keluaran sehingga lebih 

bermanfaat daripada bentuk aslinya. Dengan kata lain, operasi adalah 

kegiatan merubah bentuk untuk menambah manfaat atau menciptakan 

manfaat baru.
42 

Pengertian kegiatan produksi dalam perekonomian adalah 

kegiatan yang menyangkut usaha untuk menciptakan dan 

meningkatkan kemanfaatan atau kegunaan suatu benda atau jasa. 

Faktor produksi meliputi tanah atau modal alam, tenaga kerja dan 

keterampilan manajemen dan kemampuan teknis. 
43

 

Manajemen produksi dan operasi adalah proses menggabungkan 

sumber daya yang berbeda dan mengubahnya menjadi subsistem 

produksi dan operasi, untuk menambah nilai sesuai dengan pedoman 

                                                             
40 MM. CFE. Dr. Ir. N. Sunardi, SE., Manajemen Produksi dan operasi 

(Unpam Press, n.d.). 
41

Dr. Ir. N. Sunardi, SE. 
42

Dr. Ir. N. Sunardi, SE. 
43

Dr. Ir. N. Sunardi, SE. 
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perusahaan atau produk tertentu (bagian dari organisasi yang 

mengubah input yang berbeda menjadi produk / layanan dengan 

tingkat kualitas yang diperlukan, ini adalah kegiatan manajemen yang 

saling bergantung yang terkait dengan produksi satu produk). Oleh 

karena itu, memperluas konsep ini ke layanan manajemen, rangkaian 

kegiatan manajemen adalah: Manajemen operasional. Keterampilan 

manajemen operasi diterapkan secara global ke semua perusahaan 

manufaktur, termasuk kantor, gudang, restoran, pusat perbelanjaan, 

dan pabrik. Semua jenis usaha yang menghasilkan barang dan jasa 

memerlukan manajemen operasional. Konsep, alat, dan metode 

manajemen operasional harus diterapkan secara efektif pada proses 

yang efektif untuk memproduksi barang dan jasa
44

. 

Manajemen Produksi dan Operasi tidak hanya manajemen pabrik 

manufaktur. Dalam pembahasan Manajemen Produksi dan Operasi, di 

samping menyangkut pembahasan organisasi pabrik manufaktur, juga 

menyangkut pembahasan organisasi jasa, seperti perbankan, rumah 

sakit dan jasa transportasi. Perusahaan atau organisasi jasa, 

pertumbuhannya sangat pesat, dan dari hasil-hasil penemuan dapatlah 

diketahui bahwa teknik-teknik Manajemen Produksi dan Operasi 

dapat dipergunakan secara efektif untuk mengurangi biaya dan 

memperbaiki hasil jasa yang ditawarkan atau dijual. Dalam kegiatan 

produksi dan operasi tercakup seluruh proses yang mengubah 

masukan (inputs) dan menggunakan sumber-sumber daya untuk 

menghasilkan keluaran (output) yang berupa barang atau jasa
45

. 

Pengertian manajemen Manajemen merupakan sebuah proses 

terpadu dimana individuindividu sebagai bagian dari organisasi yang 

dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan dan 

mengendalikan aktifitas-aktifitas, yang kesemuanya diarahkan pada 

sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus menerus seiring 

dengan berjalannya waktu. Agar proses manajemen berjalan lancar, 

diperlukan sistem serta struktur organisasi yang solid. Pada organisasi 

tersebut, seluruh aktifitasnya haruslah berorientasi pada pencapaian 

sasaran. Organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah untuk 

menuangkan konsep, ide-ide manajemen. Jadi dapat dikatakan bahwa 

manajemen merupakan suatu rangkaian tanggung jawab yang 

berhubungan erat satu sama lainnya
46

. 

                                                             
44

Dr. Ir. N. Sunardi, SE. 
45 Dr. Ir. N. Sunardi, SE. 
46 Dr. Ir. N. Sunardi, SE. 
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B. Pertanian Hijau 

Pertanian adalah bisnis yang multifaset yang mencakupi 

ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kewajiban moral 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, kewajiban untuk melindungi 

lingkungan dan suber daya alam untuk keberlanjutan sistem produksi 

serta targetnya.
47

 

Secara umum, pertanian berkelanjutan mengacu pada 

penggunaan tanah, air, dan sumber daya tanaman untuk proyek 

produksi berkelanjutan yang menghasilkan produk pertanian yang 

ekonomis dan menguntungkan serta ramah lingkungan. Pertanian 

berkelanjutan mengacu pada kemampuan untuk menjalankan 

pertanian secara berkelanjutan dan menguntungkan dapat menjaga 

sumber daya lahan yang terkait dengan baik.
48

. 

Definisi pertanian berkelanjutan yang diusulkan di Indonesia 

adalah:  “pertanian memberikan hasil panen secara obtimal 

berdasarkan kualitas dan kuantitas diikuti dengan menjaga kelestarian 

lingkungan agar suberdaya pertanian tetap produktif dan lingkungan 

terjaga bagi kehidupan generasi selanjutnya” Aspek ekonomi dan 

kesejahteraan petani tidak secara eksplisit dimasukkan dalam definisi, 

tetapi secara implisit dipahami sebagai” kuantitas dan kualitas 

produksi yang optimal”
49

. 

 

C. Pertanian Organik 

Indonesia punya potensi besar dalam pengembangan pertanian  

organik. Walaupun secara ekonomi, kontribusi nilai komoditas 

pertanian organik relatif masih kecil dibanding nilai komoditas non 

organik, namun trend perkembangan pasarnya meningkat signifi kan. 

Prospek pengembangan beras organik dalam negeri cukup cerah 

terutama untuk mengisi pasar domestik, mengingat produksi 

padi/beras dalam negeri sampai saat ini belum mampu memenuhi 

kebutuhannya secara baik, sehingga kekurangannya sekitar 5% harus 

diimpor.
50

 

Produk pertanian organik di dalam negeri masih sangat kecil, 

penggunaan produk organik hingga saat ini masih terbatas pada 

                                                             
47

Tahlim Sudaryanto et al., Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan: Agenda 

Inovasi Teknologi dan Kebijakan, ed. oleh Tahlim Sudaryanto et al., IAARD PRESS 
(Jakarta: IAARD PRESS, 2018). 

48
Sudaryanto et al. 

49
Sudaryanto et al. 

50
Yanto Surdianto dan Nana Sutrisna, Petunjuk Teknis Budidaya Padi 

Organik, Journal of Chemical Information and Modeling, 2015. 



22 
 

 

 

kalangan menengah dan atas. Hal tersebut disebabkan kurangnya 

informasi tentang pentingnya produk organik bagi kesehatan, tidak 

ada jaminan mutu dan standard kualitas organik dan harga produk 

pangan organik masih tergolong mahal. Demikian juga dengan 

produsen pertanian organik di Indonesia yang masih sangat terbatas, 

kendala yang dihadapi oleh produsen untuk mengembangkan 

pertanian organik antara lain adalah : 1) belum ada insentif harga yang 

memadai untuk produsen produk pertanian organik, 2) perlu investasi 

mahal pada awal pengembangan karena harus memilih lahan yang 

benarbenar steril dari bahan agrokimia, 3) belum ada kepastian 

komoditas tersebut. Produk dari Indonesia belum banyak yang dapat 

bersaing di pasar global.
51

 

Organik adalah istilah pelebelan yang menyatakan bahwa suatu 

produk telah diroduksi yang sesuai dengan sandar sistem pangan 

organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi organik yang telah 

terakreditasi
52

. Makanan-makanan yang sudah dilabeli dengan 

“organik”, maka sudah dapat dipastikan bahwa makanan tersebut 

diproduksi secara konvensional. Istilah tersebut sering digunakan 

untuk menyatakan bahwa produk makanan terkait diproduksi tanpa 

pestisida maupun rekayasa genetika.
53

 

Pertanian organik telah berkembang dengan pesat di banyak 

daerah di Indonesia untuk merespon berbagai isu lingkungan dan 

untuk memproduksi pangan sehat.
54

Pertanian organik merupakan 

salah satu cara yang dapat mendukung pelestarian lingkungan. Sistem 

produksi pangan organik di dasarkan pada standar produk yang 

spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem 

yang optimal dan lestari berkelanjutan baik secara sosial, ekologi 

maupun ekonomi.
55

 

Sistem produksi pertanian organik yang holistik dan terpadu, 

yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem 

secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang 

                                                             
51

 Surdianto dan Sutrisna. 
52

 SNI Sistem pertanian Organik 2016 
53

KEMENKES, 11 Januari 2018. Diakses senin, 24 mei 2021. Pukul 15.36 

https://promkes.kemkes.go.id/content/?p=8438 
54

 PhD et al., “Problematika Pengembangan Padi Organik di Sawangan 

Magelang serta Peluang Sertifikasi Internasional.” 
55

 SNI Sistem Pangan Organik 2010 
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cukup, berkualitas, dan berkelanjutan
56

. Dalam prakteknya, pertanian 

organik dilakukan dengan caramenghindari penggunaan benih/bibit 

hasil rekayasa genetika (GMO = Genetically Modified Organisms), 

menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis. Pengendalian 

gulma, hama dan penyakit dilakukan dengan cara mekanis, biologis, 

dan rotasi tanaman, menghindari penggunaan zat pengatur tumbuh 

(growth regulator) dan pupuk kimia sintetis. Kesuburan dan 

produktivitas tanah ditingkatkan dan dipelihara dengan menambahkan 

residu tanaman, pupuk kandang, dan batuan mineral alami, serta 

penanaman legum dan rotasi tanaman.57
 

Pertanian organik tidak dapat menjamin bahwa produk yang 

dihasilkan dalam pertanian sepenuhnya terbebas dari residu ini 

disebabkan adanya polusi lingkungan secara umum seperti 

tercemarnya udara, tanah dan air
58

. Tujuan utama pertanian organik 

adalah agar dapat teroptimalkan produktivitas komuditas organisme 

yang ada pada tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia yang saling 

ketergantungan satu samalain
59

. 

Pertanian organik berasal dari lahan pertanian yang tidak 

menerapkan praktik – praktik pengelolaan yang bertujuan dalam 

pemeliharaan ekosistem agar mencapai produktivitas yang 

berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama penyakit, dapat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti pengendalian dengan mendaur 

ulang sisa tumbuhan, ternak, seleksi dan penggiliran tanaman, 

pengelolaan air, pengelolaan lahan, penanaman dan pengelolaan
60

. 

Beberapa keuntungan membudidayakan padi secara organik 

adalah: (1) kesehatan konsumen; (2) penggunaan pupuk organik yang 

mengembalikan kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan; dan (3) 

meningkatkan pendapatan petani, karena harga jualnya lebih tinggi 

dari beras konvensional. Sayangnya pangsa pasar produkorganik di 

Indonesia belum termonitor. Karena itu dengan tingkat harga yang 

menarik tersebut, petani akan tergerak dan termotivasi untuk 

mengembangkan pertanian organik. Hasil/ keuntungan tidak hanya 
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bergantung pada produktifi tas tetapi juga harga yang diberikan oleh 

pasar
61

. 

Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan bahan yang 

memenuhi standar kualitas yang baik dan mendorong terjadinya daur 

biologis secara alami, yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya 

pertanian yang terbarukan (renewable) dan menerapkan praktik 

pertanian yang tidak menimbulkan pencemaran
62

. 

Kekhawatiran mengkonsumsi pangan yang mengandung residu 

pestisida serta rusaknya ekologis biotis suatu habitat oleh penggunaan 

pestisida yang berlebihan telah menjadi perhatian masyarakat, 

terutama lapisan masyarakat menengah ke atas. Potensi bahaya yang 

ditimbulkan oleh penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang 

berlebihan tersebut, direspon oleh sebagian masyarakat dengan 

gerakan pertanian organik, dengan meniadakan penggunaan pupuk 

organik dan pestisida
63

. 

Perkembangan pertanian organik dan peternakan organik tidak 

lepas dari dari pertumbuhan jumlah lahan yang dikonversi menjadi 

lahan organik yang ramah lingkungan
64

. Peningkatan dan penurunan 

jumlah luas lahan bersertifikasi organik disebabkan oleh banyak 

faktor, pada tahun 2008 sampai pada tahun 2010 adalah masa dimana 

ada akreditasi pada 7 lembaga sertifikasi sehingga meningkatnya 

jumlah lahan organik yang tersertifikasi.  Namun pada tahun 2011 – 

2014 terjadi fruktuasi luasan lahan ini dikarenakan banyak oprator 

tidak memperpanjang sertifikasinya dan beberapa komoditas panen 

liar juga sudah menjadi primadona dikalangan petani.  

Peningkatan luas lahan pertanian organik di Indonesia pada tahun 

2016 – 2017 sekitar 39,4 % dan peningkatan luas lahan pertanian 

organik di tahun 2017 dan 2018 sekitar 17,3 %.
65

Permintaan beras 

organik mulai mengalami peningkatan dan ini sebanding dengan 

konversi lahan organik untuk komunitas beras organik dimana terjadi 

peningkatan luas lahan pertanian organik pada tahun 2017 dan 2018 

sebanyak 53.000 hektar
66

.  

                                                             
61

Surdianto dan Sutrisna, Petunjuk Teknis Budidaya Padi Organik. 
62

Surdianto dan Sutrisna. 
63

Surdianto dan Sutrisna. 
64

SPOI 2019. 
65

 SPOI 2019 
66

 SPOI 2019 



25 
 

 

 

Dalam menunjang pertanian organik maka diperlukan produk 

hasil peternakan yang memadai demi mencukupinya permintaan pasar 

salah satuanya adalah produk telur ayam. Jika produk pertanian 

didominasi oleh kelompok tani dan petani mandiri, berbeda dengan 

peternakan organik biasanya lebih didominasi oleh perusahaan. 

Jumlah oprator peternakan organik pertahun dari sumber Perlembaga 

sertifikasi organik yaitu Sumbar, Sucofindo, Mutu Agung, Biocert, 

Inofice, Incert, Lesos dan Anggota AIO mengalami peningkatan tahun 

2018 dan 2019 sementara penurunan terjadi ditahun 2011 dan 2012 

pada tahun 2013, 2014, dan 2015 terus mengalami kenaikan, 

penurunan kembali terjadi pada tahun 2016 dan 2020.
67

 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingat 

pendidikan, kesadaran masyarakat akan gizi dan peranan dari za-zat 

makan untuk memenuhi kehidupan, serta masyrakat saat ini yang 

memiliki kemampuan untuk memanfaatkan hasil ternak, sehingga 

membuat kebutuhan masyarakat akan hasil ternak seperti danging, 

susu dan telur semakin meningkat. Peternakan merupakan subsektor 

dari pertanian yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan 

protein hewani manusia
68

. 

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi menjadi 

produsen pangan dunia. Salah satu komoditi yang saat ini terus 

ditingkatkan eksportasinya adalah komoditi peternakan. Beberapa 

komoditi peternakan yang memiliki potensi besar dalam 

meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Dalam rangka 

meningkatkan perekonomian negara, pemerintah terus berusaha untuk 

meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor berbagai komoditi 

strategis. Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian 

Pertanian (Kementan) terus meningkatkan standar keamanan pangan. 

Pada unit usaha/perusahaan produsen pangan dan non pangan asal 

hewan ekspor. Hal ini mengingat dalam eksportasi produk pangan dan 
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non pangan asal hewan, aspek keamanan pangan menjadi persyaratan 

utama, serta menjadi salah satu daya saing utama dalam perdagangan 

internasional. 

 

D. Beras Organik 

Beras organik, yaitu beras yang tidak mengandung zat kimia 

berbahaya. Penggunaan pestisida kimia dan pupuk kimia dalam dalam 

budidaya padi organik diganti dengan pemakaian pestisida dan pupuk 

organik, sehingga pertanian organik tidak lagi mengandalkan pestisida 

kimia semata tetapi menggunakan pestisida hayati. Hal ini 

menunjukkan bahwa beras organik aman dari penggunaan zat kimia, 

sehingga relatif aman untuk dikonsumsi manusia karena seluruh 

proses produksinya ramah lingkungan dan meminimalkan input 

eksternal sintetik. Selain itu, rasa nasi dari beras organik lebih empuk, 

pulen dan daya simpannya lebih lama serta apabila sudah dimasak 

warnanya terlihat lebih putih
69

. 

 

E. Telur  

Telur merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai 

gizi tinggi
70

. Telur merupakan bahan pangan sempurna, karena 

mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk makhluk hidup seperti 

protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah cukup
71

. Di 

masyarakat telur dapat disiapkan dalam berbagai bentuk olahan, 

harganya relatif murah, sangat mudah diperoleh dan selalu tersedia 

setiap saat. Ketersediaan telur yang selalu ada dan mudah diperoleh 

ini, harus diimbangi dengan pengetahuan masyarakat tentang 

penanganan telur, yang bertujuan untuk memperlambat penurunan 

kualitas atau kerusakan telur.
72

 

Telur ayam dihasilkan oleh ayam petelur. Ada dua jenis telur 

ayam yang dihasilkan oleh ayam petelur, yaitu telur ayam streril dan 
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telur ayam fertil. Telur ayam steril dihasilkan oleh ayam petelur tanpa 

dibuahi oleh ayam jantan, sedangkan telur fertil adalah telur ayam 

yang dibuahi oleh ayam jantan. Umumnya, telur ayam yang beredar di 

Indonesia merupakan telur steril yang tidak mengandung embrio, yang 

dihasilkan ayam petelur.
73

 

Jenis telur ayam yang dihasilkan oleh ayam petelur bergantung 

pada pola budidayanya. Salah satu faktor yang mempengaruhi jenis 

dari telur ayam adalah pakan ayam petelur. 

 

1. Telur anorganik, berasal dari ayam petelur yang diberi pakan 

ternak. Sebagian besar dari telur ayam yang beredar di pasar 

Indonesia merupakan telur anorganik. 

2. Telur organik, berasa dari ayam petelur yang diberi pakan dari 

bahan alami dan tanpa dicampur dengan pakan buatan atau 

penambahan hormon. 

3. Telur dengan Omega-3, merupakan telur yang mengandung 

DHA, berasal dari ayam petelur yang diberi pakan tertentu 

agar kandungan dari telur yang dihasilkan mengandung 

Omega-3. Umumnya pakan dicampur dengan minyak ikan 

atau suplemen lainnya yang dapat meningkatkan kandungan 

DHA telur. 

4. Telur ayam kampung, merupakan telur yang dihasilkan oleh 

ayam buras. Umumnya ayam kampung petelur diberikan 

pakan dan perawatan yang hampir sama seperti ayam ras 

petelur.
74

 

 

Kebutuhan telur dunia sebagian besar disuplai oleh negara 

penghasil jagung dunia. Negara penghasil telur dunia pada tahun 2009 

adalah Cina (41%), UE (9%) dan AS (9%) yang juga merupakan 

negara penghasil jagung utama dunia. Perkembangan produksi telur 

dunia semakin meningkat. Pada tahun 2002 produksi telur dunia 

sebesar 55 juta ton meningkat menjadi 57,9 juta ton pada tahun 2004. 

Asia merupakan bagian dunia yang mensuplai telur terbesar di dunia 
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(Tabel 1). Negara produsen telur dunia pada tahun 2002-2004 adalah 

China, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, India, Meksiko, dan Brasil
75

 

Konsumsi telur Indonesia memang masih rendah dibanding 

negara-negara tetangga. Namun seiring dengan peningkatan 

pendapatan per kapita masyarakat, maka konsumsi telur akan 

meningkat. Konsumsi telur di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan daerah perdesaan. Konsumsi telur dari tahun ke 

tahun di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2000 konsumsi 

telur sebanyak 48 butir/kapita/tahun meningkat menjadi 80 

butir/kapita/tahun pada tahun 2008.
76

 

Konsumsi telur ayam ras per kapita tahun 2019 sebesar 107,773 

butir, mengalami penurunan sebesar 0,58 persen dari konsumsi tahun 

2018 sebesar 108,399 butir. Konsumsi telur ayam kampung per kapita 

pada tahun 2019 sebesar 3,702 butir, mengalami penurunan sebesar 

2,74 persen dari konsumsi tahun 2018 sebesar 3,806 butir.
77

 

Dalam keadaan perekonomian keluarga yang terbatas, agar sehat 

perlu tetap mengonsumsi protein hewani. Telur ayam menjadi 

prioritas pilihan yang paling layak sebagai sumber protein hewani 

bagi keluarga.
78

 

Telur merupakan sumber protein hewani yang biasa dikonsumsi 

oleh masyarakat. Dalam slogan “empat sehat lima sempurna”, antara 

lain dikatakan bahwa telur merupakan lauk yang bergizi tinggi. Telur 

merupakan bahan pangan yang padat gizi dan enak rasanya, mudah 

diolah serta harg a nya relatif murah jika dibandingkan dengan sumber 

protein hewani lainnya. Bagi anak-anak, remaja maupun dewasa, telur 

merupakan makanan ideal dan sangat mudah didapatkan. Telur 

memiliki komposisi zat gizi yang lengkap
79
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Telur mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap, karena telur 

mengandung hampir semua zat gizi yang diperlukan tubuh, hanya 

vitamin C saja yang tidak ada. Di bawah ini adalah tabel nilai gizi 

telur dalam 100 gram bahan makanan.
80

 

Telur mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap, karena telur 

mengandung hampir semua zat gizi yang diperlukan tubuh, hanya 

vitamin C saja yang tidak ada. Kompisisi zat gizi dalam 100 gram 

Telur Ayam Segar, adalah: 

 

Tabel 2.1 Komposisi Zat Gizi Telur Ayam
81

 

 
 

Berdasarkan warna telurnya ada dua jenis ayam ras petelur, yaitu: 

 

 

Gambar 2.1 Jenis Warna Kerabang Telur Ayam
82
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1. Ayam dengan telur berwarna putih. Ayam ras petelur dengan 

telur berwarna putih yang terbaik adalah jenis ras Leghorn. 

Hanya saja ayam ini suka terbang dan sangat berisik. Jenis 

lainnya yang menghasilkan telur putih diantaranya adalah 

Minorcas. Anconas, dan California White. 

2. Ayam dengan telur berwarna coklat. Ayam ras petelur dengan 

telur berwarna coklat yang terbaik adalah jenis ras Production 

Red
83

. 

 

F. Jenis Ayam Petelur 

Anonim (2009) melaporkan bahwa jenis ayam ras petelur dapat 

dibagi menjadi dua tipe, yaitu: 

 

1. Tipe Ayam Ras Petelur Ringan.   

Tipe ayam ini disebut dengan ayam ras petelur putih. 

Ayam ras petelur ringan ini mempunyai badan yang 

ramping/kurus-mungil/kecil dan mata bersinar. Bulunya 

berwarna putih bersih dan berjengger merah. Ayam ini 

mampu bertelur lebih dari 260 telur per tahun.
84

 

 

2. Tipe Ayam Petelur Medium.  

Bobot tubuh ayam ini cukup berat. Meskipun itu, 

beratnya masih berada di antara berat ayam petelur ringan dan 

ayam broiler. Oleh karena itu ayam ini disebut tipe ayam 

petelur medium. Tubuh ayam ini tidak kurus, tetapi juga tidak 

terlihat gemuk. Telurnya cukup banyak dan juga dapat 

menghasilkan daging yang banyak. Ayam ini disebut juga 

dengan ayam tipe dwiguna. Karena warnanya yang cokelat, 

maka ayam ini disebut dengan ayam petelur cokelat yang 

umumnya mempunyai warna bulu yang cokelat juga. Di 

pasaran orang mengatakan telur cokelat lebih disukai daripada 

telur putih, kalau dilihat dari warna kulitnya memang lebih 
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menarik yang cokelat daripada yang putih, tapi dari segi gizi 

dan rasa relatif sama
85

. 

 

G. SNI 6729:2016 

Standar merupakan bagian penting dari persaingan bisnis untuk 

memberikan produk berkualitas yang memenuhi kepuasan 

pelanggan
86

.Pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan 

dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong, 

meningkatkan, dan menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu 

memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar 

global. Dengan demikian, sistem tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan daya saing produk barang dan/jasa Indonesia di pasar 

global.  

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, 

termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus 

semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan 

memperhatikan syarat keselamatan,keamanan, kesehatan, lingkungan 

hidup, perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi, pengalaman, 

serta perkembangan masa kini dan masa depan untukmemperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya. Standardisasi adalah proses 

merumuskan, menetapkan, menerapkan,memelihara, memberlakukan, 

dan mengawasi standar yang dilaksanakan secaratertib dan bekerja 

sama dengan semua Pemangku Kepentingan. Standar Nasional 

Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar 

yangditetapkan oleh BSN dan berlakudi wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
87

Lingkup kegiatan BSN adalah: perumusan 

standar; akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, 

lembaga sertiikasi produk, sistem mutu, lingkungan, personel dan 

lembaga inspeksi teknis; penelitian dan pengembangan serta pelatihan 

di bidang standardisasi
88

. 
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Tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, 

konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, 

keselamatan, kesehatan serta kelestarian fungsi lingkungan
89

. 

Standardisasi mencakup berbagai bidang, baik itu bidang industri 

manufaktur, otomotif, informasi dan telekomunikasi, tekstil, 

pengemasan, distribusi barang, pembangkit energi dan 

pemanfaatannya, pembuatan kapal, perbankan dan jasa keuangan, 

rumah sakit, farmasi, konstruksi dan banyak lagi lainnya. Kegiatan 

standarisasi terus meningkat seiring semakin disadari dan diakui 

manfaatnya bagi peningkatan kualitas hidup umat manusia, sekaligus 

menjawab persoalan-persoalan global, seperti perubahan iklim, 

pemanasan global, rawan pangan, ketahanan energi, ketersediaan air 

bersih, kelestarian lingkungan, dan sebagainya
90

. 

Dalam menghadapi era perdagangan bebas seluruh dunia sepakat 

menghilangkan hambatan berupa tarif bea masuk. Diperlukan suatu 

tools yang mampu menjamin kualitasdan nilai produk sehingga 

produk tersebut akan memiliki daya saing. SNI merupakan standar 

yang berlaku secara nasional. Kualitas SNI akan menentukan kualitas 

dari produk yang menggunakan SNI sehingga akan memiliki daya 

saing. Salah satu hal yang dapat menjadi keunggulan Indonesia yang 

dapat diangkat dalam standar adalah national diferences. Faktor 

budaya, letak geograis, iklim, keragaman hayati, dan 

perlindunganlingkungan memungkinkan Indonesia menerapkan 

persyaratan tambahan dalam SNI sesuai karakteristik Indonesia SNI 

untuk sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk memperkuat 

posisi daya saing Indonesia
91

. 

Pertanian organik indonesia memiliki standar tersendiri yaitu SNI 

6729:2016 tentang sistem pertanian organik merupakan revisi dari 

SNI 6729:2013. Revisi terhadap SNI 6729:2013 meliputi meliputi 

ruang lingkup, istilah dan definisi, persyaratan sistem pertanian 

organik, penanganan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan dan 

pengemasan, pelabelan dan klaim, dan lampiran. SNI pertanian 

organik merupakan tahapan menuju harmonisasi internasional 
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persyaratan produk organik yang menyangkut standar produksi dan 

pemasaran, inspeksi dan persyaratan pelabelan pangan organik di 

Indonesia. SNI ini perlu selalu disesuaikan dan disempurnakan secara 

berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan pengalaman 

dalam penerapannya
92

. 

Standar ini menetapkan sistem pertanian organik pada produk 

berikut :  

1. Tanaman segar, produk tanaman dan produk olahannya 

2. Ternak, produk ternak dan produk olahannya 

3. Peternakan lebah dan olahannya 

4. Produk khusus (jamur) dan produk olahannya 

5. Produk yang tumbuh liar dan produk olahannya 

6. Input produksi (pakan, pupuk, pestisida, dan benih) 
93

 

Standar ini menetapkan ketentuan tentang produksi, penanganan, 

pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, pengemasan dan pelabelan 

produk sebagaimana dimaksud. Standar ini tidak berlaku untuk bahan 

atau produk yang dihasilkan dari produk rekayasa genetika/organisme 

hasil rekayasa genetika/modifikasi genetika 94
. 

Memperoleh jaminan akan kecukupan dan keamanan pangan 

adalah hak asasi manusia. Pengakuan akan hal tersebut tercantum 

pada kesepakatan para pemimpin dunia dalam sidang World Health 

Organization (WHO) mengenai keamanan pangan. Kemampuan 

Negara untuk dapat memberikan pangan yang aman bagi semua orang 

tidak akan terlepas dari adanya komitmen bersama antara pemerintah, 

pelaku industri, dan konsumen yang disertai dengan pembagian 

tanggung jawab semua pihak di dalamnya. Sosialisasi dan pemahaman 

akan kebijakan serta peraturan yang menyertainya sangat diperlukan 

oleh semua pelaku bidang pangan.
95

 

Pangan secara umum dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu 

yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Pangan berdasarkan Peraturan 

pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2002 adalah segala sesuatu yang 
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berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak 

diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 

pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sementara 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pangan adalah kata benda yang 

berarti makanan. Sedangkan, kata makanan tersebut memiliki tiga 

pengertian, yaitu (1) segala apa yang boleh dimakan (seperti: 

penganan, lauk-pauk, kue); (2) segala bahan yang dimakan atau 

masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan 

tubuh, memberikan tenaga atau mengatur semua proses dalam tubuh; 

dan (3) rezeki.
96

 

Tantangan pengadaan pangan nasional khususnya padi ke depan 

akan semakin berat. Hal ini disebabkan oleh tingginya laju 

pertambahan penduduk serta tingginya laju konversi (alih fungsi) 

lahan irigasi subur untuk kepentingan non pertanian. Upaya 

peningkatan produksi padi terus dilakukan salah satunya melalui 

intensifi kasi untuk menghasilkan produksi yang optimal dengan 

memperbaiki teknologi anjuran untuk meningkatkan produktivitas 

lahan, sehingga akan mendukung dihasilkannya produksi yang tinggi. 

Namun demikian, upaya tersebut akhirnya dihadapkan pada masalah 

bagaimana membatasi kerusakan lingkungan dan sumber daya lebih 

lanjut akibat penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang tersu 

menerus. Menyikapi masalah tersebut, belakangan muncul trend 

pertanian organik yaitu, kegiatan budidaya tanaman yang akrab 

lingkungan dengan berusaha meminimalisir dampak negatif bagi alam 

sekitar
97
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