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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara tradisional Indonesia adalah negara agraris yang banyak bergantung  

pada aktivitas dan hasil pertanian, dapat diartikan juga sebagai negara yang 

mengandalkan sektor pertanian baik sebagai mata pencaharian maupun sebagai 

penopang pembangunan. Sektor pertanian merupakan penopang perekonomian 

diindonesi karena pertanian membentuk proporsi yang sangat besar memberikan 

sumbangan untuk kas pemerintah. 

Masyarakat yang adil dan makmur jauh dari kemiskinan dan ketertinggalan 

kita cita-citakan sejak kemerdekan 17 agustus 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945, 

tersurat beberapa harapan, tujuan bangsa Indonesia dan memberi tugas kepada 

Pimpinan dan segenap rakyat Indonesia untuk, (a) Memajukan kesejahteraan umum 

(b) Mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Hingga saat ini petani kita masih belum menikmati hasil pembangunan, yang 

telah banyak dinikmati pihak lain. Untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia program pembangunan usaha tani dan kebijakan 

pemerintah yang mendukung amatlah strategis. Demikian pentingnya arti 

pembangunan usahatani ini karena (a) banyaknya manusia tani yang bekerja dan 

menggantungkan hidup dari hasil tani (b) banyaknya ragam komoditi yang 

diusahakan memberikan andil besar terhadap kelangsungan pembangunan nasional 

(Anas Tain, 2005). 
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Cabai merupakan salah satu komoditas yang tak pernah ditinggalkan 

masyarakat Indonesia. Bisa dibilang cabai sudah menjadi bagian dari budaya orang – 

orang Indonesia. Cabe merupakan bumbu dapur yang keberadaannya wajib ada. 

Karena, itu saat harga cabai melambung tinggi atau mahal, masyarakat tetap 

mengkonsumsi cabai meski dalam kuantitas lebih kecil. Saat mahal, harga cabai bisa 

mencapai 100 ribu per kilogramnya seperti terjadi diawal tahun 2011 lalu, dan pada 

saat harga cabai turun atau murah, harganya tidak anjlok hingga Rp 1000 per 

kilogramnya, ini membuktikan bahwa dari segi harga cabai relatif stabil, kebutuhan 

masyarakat akan cabai pun juga stabil (Alex S, 2012). 

Cabai menjadi bahan baku penting bagi industry pangan. Cabai juga 

bermanfaat sebagai bahan baku produk dan memiliki peluang ekspor yang tinggi. 

Tentu kondisi ini dapat meningkatkan pendapatan petani Indonesia. Tidak heran jika 

cabai menjadi komoditas hortikultura dengan nilai ekonomi tinggi. Sayangnya, 

permintaan yang stabil tidak di imbangi dengan pasokan cabai yang stabil. Produk 

dari sentra penanaman cabai belum mampu memenuhi permintaan untuk sekala 

nasional, sehingga pemerintah indonesi akhirnya mengimpor cabai segar dari 

produsen cabai terbesar dunia, China. Keterbatasan informasi mengenai teknik 

budidaya secara tepat, harga yang sangat fluktuatif, serangan hama dan penyakit, 

serta produktivitas yang rendah, menjadi kendala utama rendahnya produksi cabai 

nasional (agri Flo, 2012). 

Harga cabai umumnya meningkat pada musim penghujan karena pada saat itu 

baik kualitas maupun kuantitas produksi menurun akibat meningkatnya serangan 
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hama dan penyakit. Kenaikan harga cabai juga sering terjadi menjelang hari raya 

keagamaan seperti idhul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.  

Pada saat harga cabai melambung tinggi, umumnya para petani antusias untuk 

meningkatkan produksi dengan harapan akan dapat meraup keuntungan lebih banyak. 

Harga cabai yang tinggi juga sering kali memicu petani untuk beralih ke budidaya 

cabai, sehingga pada saat panen bersama, harga cabai berangsur- angsur turun. Hal ini 

merupakan salah satu faktor ketidak stabilan pasokan dan fluktuasi harga. Bagi para 

petani cabai yang sudah berpengalaman, fluktuasi harga cabai yang tidak menentu 

tersebut tidak membuat mereka surut untuk bertanam cabai. Petani perlu menyiasati 

kondisi itu dengan bertanam pada waktu yang tepat, dilakukan secara intensif, dan 

mampu membaca situasi pasar (Emil Salim, 2013) 

Begitu pula yang dilakukan oleh petani Cabai besar di Desa Sarongan, dengan 

lahan rata-rata yang dimilikinya yaitu seperempat Hetar. Dengan melakukan 

Budidaya Cabai mereka mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar 

dimana harga Cabai saat ini bisa dikatakan melambung tinggi, sehingga pendapatan 

Petani Cabai besar di Desa Sarongan dapat meningkat. Petani yang biasanya tidak 

menanam cabai, saat ini beralih untuk budidaya cabai, dikarenakan tingkat harga 

cabai yang dinilai lebih menguntungkan.  

Produksi cabai besar segar dengan tangkai tahun 2013 sebesar 101,69 ribu ton 

dengan luas panen sebesar 13,46 ribu hektar, dan rata-rata produktivitas 7,56 ton per 

hektar. Dibandingkan dengan tahun 2012, terjadi kenaikan produksi sebesar 2,02 ribu 

ton (2,02 persen). Kenaikan produksi di tahun 2013 ini disebabkan kenaikan 

produktivitas sebesar 0,48 ton per hektar (6,78 persen) sementara luas panen terjadi 
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penurunan sebesar 617 hektar (-4,38 persen) dibandingkan tahun 2012 (BPS Jatim, 

2014). 

Tabel 1.  Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis 

Komoditas Tahun 2012 di Kabupaten Banyuwangi 

 

Komoditas Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 

Bayam  64 147,50 

Kangkung  83 724,00 

Buncis  155 1.166,40 

Tomat  285 2.425,90 

Ketimun  128 1.600,40 

Kembang Kol 66 831,30 

Terung 189 1.976,20 

Cabe Besar  1.180 10.877,20 

Cabe kecil 2.787 18.909,80 

Bawang Merah 83 790,70 

Sawi/Petsai 155 1.780,50 

Kubis  126 771,40 

Lobak  4 32,00 

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi   

Dilihat dari tabel 1. Mengenai luas panen dan produksi tanaman sayuran di 

kabupaten banyuwangi, cabai besar memiliki luas panen dengan urutan kedua setelah 

cabai kecil yaitu 1.180 hektar dengan dengan produksi sebesar 10.877,20 ton, 

dibandingkan dengan tanaman sayuran lainnya cabai besar di banyuwangi merupakan 

salah satu komoditas sayuran yang terbesar dalam luas panen dan produksi setelah 

cabai kecil. 

Dalam meningkatkan produksi tanaman cabai , maka perlu diperhatikan juga 

proses pemasarannya, karena komoditi yang diproduksi dikatakan tidak efisien (biaya 

per unit tinggi), maka harga per unit juga tinggi sehingga akan sulit dipasarkan. 

Sebaliknya, kegiatan pemasaran yang tidak efisien menyebabkan bagian petani 

(farmer’s share) menjadi kecil, yang pada gilirannya tidak akan merangsang 
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peningkatan produksi lebih lanjut upaya pendistribusian hasil-hasil pertanian kepada 

konsumen diperlukan adanya lembaga pemasaran. 

Lembaga pemasaran yang terkait dalam pemasaran cabai melakukan beberapa 

fungsi pemasaran baik penyimpanan, mengolah, mengangkut, dan lainnya, yang 

pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut memerlukan biaya dan setiap lembaga pemasaran 

akan mengambil keuntungan keseluruhan biaya dan keuntungan pemasaran akan 

berpengaruh terhadap harga di tingkat produsen dan konsumen. Dalam pemasaran 

tanaman sayuran, terutama cabai sebagai salah satu produk pertanian, masih kurang 

efisien, yaitu kurang adinya pembagian keuntungan. Hal ini tergambar dari sangat 

rendahnya harga produk sayuran Cabai di tingkat pengusaha produsen sayuran, 

terutama pengusaha sayuran sekala kecil atau besar. 

Dalam kegitan berusaha tani aspek pemasaran memegang peran penting untuk 

melihat berhasil tidaknya usaha yang dikerjakan. Aspek pemasaran itu adalah 

kegiatan untuk mendistribusikan hasil produksi penjual (Winardi, 2001). Kegiatan 

pemasaran dimasyarakat mulai muncul setelah kegiatan produksi tidak hanya untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga, akan tetapi bertujuan untuk mencari keuntungan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai, Usahatani cabai, pendapatan petani serta kegiatan pemasaran komoditi 

cabai, dengan judul penelitian “Analisis Usahatani dan Pemasaran Cabai besar 

(Capsicum annuum L.) di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran Kabupaten 

Banyuwangi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendapatan Usahatani Cabai Besar yang berada di Desa Sarongan? 

2. Bagaimana pola pemasaran hasil Usahatani Cabai Besar yang ada di Desa 

Sarongan? 

3. Apakah sistem pemasaran, saluran pemasaran mulai dari produsen hingga 

konsumen pada setiap lembaga sudah efisien? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pendapatan Usahatani Cabai besar di desa Sarongan 

2. Menganalisis pola Pemasaran  Usahatani Cabai besar di desa Sarongan 

3. Menganalisis efisiensi pemasaran Cabai besar melalui fungsi – fungsi 

pemasaran, lembaga pemasaran, saluran pemasaran , farmer’s Share dan Marjin 

pemasaran. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi peneliti, dapat menambah serta memperluas wawasan tentang berbagai 

konsep atau teori mengenai Ilmu Usaha Tani, khususnya usahatani komoditi 

cabai besar, pendapatan petani Cabai besar dan pemasaran Cabai besar secara 

nyata. 

2. Bagi pelaku pasar terutama petani, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi sebagi pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

usahatani serta untuk memilih saluran pemasaran. 
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3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan yang berkenaan dalam pengembangan usahatani dan 

pemasaran cabai. 

4. Bagi Mahasiswa, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti 

selanjunya yang berkaitan dngan penelitian ini. 

1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah ini dibuat dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak 

semakin melebar dari yang sudah ditentukan dan dapat memberikan langkah yang 

tepat bagi pemecahan masalah. Oleh karena itu peneliti lebih difokuskan pada: 

1. Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk 

memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu (Soekarwati, 1995). 

2. Cabai besar adalah cabai merah yang merupakan salah satu jenis cabai hibrida 

yang sangat diminati oleh para petani untuk dibudidayakan karena memilki 

nilai ekonomis tinggi (Emil, 2013). 

3. Pendapatan kotor usahtani (Gross Farm income) adalah total penerimaan (total 

revenue) dari pemakaian sumberdaya dalam usahatani sedangkan pendapatan 

bersih (net farm income) merupakan selisih antara pendapatan kotor usahatani 

dengan total biaya (Anas Tain, 2005). 

4. Pemasaran adalah suatu proses penyamapai barang dari produsen kepada 

konsumen melalui saluran tertentu dan aktifitas – aktifitasnya yang sesuai 

dengan barang tersebut. Sasaran akhir setiap usaha dalam bidang pemasaran 

adalah untuk memuaskan kebutuhan pembeli dan penjual (Winardi, 2001). 
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5. Menurut Rahim dan Hastuti (2007) menyatakan, lembaga pemasaran 

merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran 

menyalurkan jasa dan komoditas dari produsen kepada konsumen akhir serta 

mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. 

6. Ramadhan (2009), mengatakan bahwa margin pemasaran dapat didevinisikan 

dengan dua cara yaitu : 1) margin pemasaran merupakan perbedaan harga harga 

yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani, 2) margin 

pemasaran merupakan biaya dari jasa – jasa pemasaran yang dibutuhkan 

sebagai akibat permintaan dan penawaran dari jasa – jasa penawaran. 

1.6 Pengukuran Variabel 

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan bersih usahatani Cabai besar diukur dari perhitungan total 

penerimaan dikurangi dengan total biaya produksi. 

2. Marjin pemasaran diukur dari selisih harga ditingkat petani dengan harga 

ditingkat pengecer. 


