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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian besar daerahnya

berada di daerah tropik  yang langsung dipengaruhi oleh garis katulistiwa yang

memotong Indonesia hampir menjadi dua. Disamping pengaruh katulistiwa, ada dua

faktor lain yang ikut memberi corak pertanian Indonesia. Pertama, bentuknya kepulauan

dan kedua, topografinya yang bergunung – gunung. Dalam hubungan ini letaknya yang

berada di antara dua lautan besar yaitu Lautan Indonesia dan Lautan Pasifik, serta dua

benua (daratan) yaitu Australia dan Asia, juga ikut mempengaruhi iklim Indonesia

terutama dalam perubahan arah angin dari tekanan daerah tinggi ke daerah

rendah(Mubyarto,1995).

Cabai merupakan tanaman perdu dari famili terung – terungan (Solanaceae).

Keluarga ini diduga memiliki sekitar 90 genus dan sekitar 2.000 spesies yang terdiri dari

tumbuhan herba, semak, dan tumbuhan kerdil lainnya. Dari banyaknya spesies tersebut,

hampir dapat dikatakan sebagian besar merupakan tumbuhan negri tropis. Buah cabai

dapat dimanfaatkan untuk banyak keperluan, baik yang berhubungan dengan kegiatan

masak – memasak maupun untuk keperluan yang lain seperti untuk bahan ramuan obat

tradisional. Konon buah cabai dapat bermanfaat untuk membantu kerja pencernaan

dalam tubuh manusia(Setiadi, 1986).

Sekretaris Jenderal Kementrian Pertanian Hari Priyono menyatakan: Dinamika

pasar ini harus disikapi dengan kepintaran memilih mana komoditi yang terjangkau,

tidak harus memaksakan, Kamis (21/4/2011). Pemerintah tidak mau ambil pusing
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mengenai naik-turunnya harga cabai yang terjadi saat ini. Pemerintah menyerahkan

kepada masyarakat agar lebih pintar memilih sayuran yang lebih terjangkau.

Sampai sejauh ini, kata Hari, pemerintah telah melakukan koordinasi untuk menyeleksi

cabai dari luar negeri yang juga merupakan faktor penyebab turunnya harga cabai

nasional. Informasi ini di ambil melalui http// m.Detik.com informasi harga.

Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), Dady Sudiyana,

mengatakan, Kenaikan harga cabai ini karena produksi cabai mulai menurun. Saat ini,

hampir keseluruhan sentra produksi cabai sudah selesai panen. Panen cabai baru mulai

kembali pada Februari 2012. Sehingga diperkirakan hingga Desember 2011, harga cabai

masih tinggi. Kenaikan harga cabai ini karena produksi cabai mulai menurun. Saat ini,

hampir keseluruhan sentra produksi cabai sudah selesai panen. Panen cabai baru mulai

kembali pada Februari 2012. Sehingga diperkirakan hingga Desember 2011, harga cabai

masih tinggi. Ketua Asosiasi Agrobisnis Cabai Jawa Timur, Sukoco, menuturkan,

produksi cabai pada tahun ini masih belum sesuai harapan.

Malang dalam berita jatim Perekonomian Indonesia bisa jadi mencatatkan rekor

itu. Mengingat, sampai berita ini ditulis, Rabu (5/1/2011) siang, harga cabe diberbagai

penjuru Jawa Timur pada umumnya, masih diatas Rp.60.000. Disejumlah tempat bahkan

harga cabe sudah mendekati Rp. 70.000 perkilonya. Jauh meninggalkan harga daging

yang hanya Rp.50.000 peliput berita atau reporter Brama yoga.

Cabai sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, makan tanpa cabai seperti

ada hal yang kurang, orang jawa berkata “kapok  lombok” artinya walau cabai itu pedas

orang akan cenderung mencari cabai sebagai pelengkap makanan baik yang tidak

mencintai cabai maupun yang sangat suka cabai. Oleh karena itu cabai dibutuhkan setiap

hari oleh masyarakat untuk pelengkap rasa pedas dalam makanan mereka walaupun
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pernah harga cabai melambung tinggi. Harga cabai yang mengalami naik dan turun ini

apakah berjalan serentak pada Pasar Lawang dan Pasar Nongkojajar yang merupakan

pasar tradisional. Fluktuasi harga yang tidak menentu pada komoditi cabai berdasarkan

informasi diatas menjadi fenomena menarik untuk dikaji apakah harga yang melambung

terlalu tinggi ini mempegaruhi  Pasar Lawang dan  Pasar Nongkojajar serta berjalan

serentak atau tidak serentak.

Pemilihan pada Pasar Lawang dan Pasar Nongkojajar dikarenakan, Pasar

Nongkojajar merupakan daerah produksi sedangkan Pasar Lawang merupakan daerah

konsumsi. Pasar Lawang merupakan pasar desa yang berada di Kabupaten Malang yang

dekat dengan rumah peneliti, sedangkan Pasar Nongkojajar juga merupakan pasar desa

yang berada di Kabupaten Pasuruan yang tempatnya tidak begitu jauh dari Pasar Lawang

dibanding dengan pasar produksi lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang perlu di kaji dalam

penelitian tentang Integrasi Pasar Horizontal Komoditi Cabai (Capsicumb frustescens)

antara Pasar Lawang dan Pasar Nongkojajar adalah:

1. Bagaimana fluktuasi harga yang terjadi pada komoditi cabai di Pasar Lawang dan di

Pasar Nongkojajar

2. Bagaimana mekanisme harga pada tingkat pasar yang sama yaitu Pasar Nongkojajar

dan Pasar Lawang berjalan secara serentak atau tidak serentak

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan  Penelitian
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Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian

adalah:

1. Untuk mengetahui fluktuasi harga yang terjadi pada komoditi cabai di pasar

Lawang dan di pasar Nongkojajar

2. Untuk mengetahui apakah harga komoditi cabai di pasar Lawang dan di pasar

Nongkojajar berjalan  serentak ataukah berjalan tidak serentak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti –

peneliti selanjutnya.

2. Memberikan informasi kepada penjual komoditi cabai berkenaan tentang

terbentuknya harga jual cabai.

3. Memberikan tambahan informasi pengetahuan kepada pihak-pihak lain baik

masyarakat, penjual, pedagang, pemerintah atau pihak lain dalam kebijakan

harga melalui perbandingan harga pada komoditi cabai.

1.4 Pembatasan Istilah

Untuk membatasi luasnya pemahaman istilah yang ada, dalam penelitian ini

diambil batasan istilah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan terhadap harga harian komoditi cabai di pasar Lawang dan pasar

Nongkojajar mulai tanggal 25 November 2011 – 14 Desember 2011
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2. Penelitian dilakukan terhadap fluktuasi harga dan perubahan harga cabai antara pasar

Lawang dan pasar Nongkojajar.

3. Cabai dalam penelitian ini adalah Cabai kecil (C. Frutescens) sering mendapat

sebutan cabai rawit atau lombok jempling.

4. Pemasaran adalah proses penyampaian produk dari petani produsen kepada konsumen

melalui saluran pemasaran tertentu dengan aktifitas – aktifitas yang dijalankan.

5. Harga jual adalah harga diterima pedagang di Pasar Lawang dan Pasar Nongkojajar

sebagai pengganti komoditas cabai yang dipasarkan diukur dalam satuan Rp/Kg.

6. Fluktuasi harga adalah naik turunnya harga cabai yang terjadi pada suatu periode

tertentu, baik di pasar Lawang maupun pasar Nongkojajar.

7. Analisis integrasi pasar secara horizontal adalah alat analisa yang digunakan untuk

melihat mekanisme  perubahan harga pada tingkat pasar yang sama (pasar Lawang

dan pasar nongkojajar) berjalan serempak.

8. Pasar persaingan sempurna adalah pasar dimana setiap partisipan yang ikut serta

dalam pemasaran mempunyai posisi yang sama dalam tawar – menawar.

9. Integrasi Pasar Horizontal adalah hubungan antara tingkat pasar  yang sama, misalnya

antara  pasar desa, berjalan secara serentak ataukah berjalan tidak serentak.
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