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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu produk hortikultura banyak diminati oleh masyrakat Indonesia 

adalah cabai rawit dan cabai merah besar karena cabai tersebut merupakan kebutuhan 

sehari-hari di dalam konsumsi rumah tangga. Cabai rawit dan cabai merah besar 

mempunyai prospek cerah sebagai komoditas cabai yaitu mempunyai nilai ekonomis 

tinggi karena salah satu pemanfaatannya sebagai bahan baku industri, dibutuhkan 

setiap saat sebagai bumbu masak, berpeluang ekspor, dapat membuka kesempatan 

kerja dan merupakan sumber vitamin C.  

Kebutuhan komoditas cabai rawit dan cabai merah besar sering melonjak 

drastis. Kondisi ini misalnya terjadi pada saat hari-hari besar keagamaan, dampak 

ditimbulkan yaitu kenaikan harga cukup tajam. Selain itu, kenaikan harga juga dapat 

disebabkan oleh kondisi iklim tidak menentu menyebabkan produksi menurun. 

Walaupun secara kuantitas cabai rawit dan cabai merah besar pada konsumen rumah 

tangga tidak dikonsumsi dalam jumlah besar, cabai rawit dan cabai merah besar 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Harga stabil Cabai rawit dan cabai merah besar 

merupakan harapan bagi masyarakat. Cabai rawit dan cabai merah besar merupakan 

salah satu bahan pangan harganya sangat berfluktuasi.. Apabila harga cabai rawit dan 

cabai merah besar melonjak maka berdampak pada daya beli masyarakat dan juga 

menimbulkan keresahan. 



 

2 
 

Permintaan cabai rawit dan cabai merah besar sangat tinggi menyebabkan 

harga naik sedangkan produksi tidak dapat memenuhi keinginan konsumen. Keadaan 

ini diakibatkan tidak seimbangnya supply-demand, dimana ketidakseimbangan 

supply-demand tersebut dapat disebabkan oleh beberapa perubahan seperti perubahan 

teknologi produksi, pertumbuhan populasi atau jumlah konsumen, perubahan tingkat 

pendapatan perkapita dan musim. 

Permintaan terhadap cabai rawit dan cabai merah besar untuk kebutuhan 

sehari-hari dapat berfluktuasi disebabkan karena naik turunnya harga cabai terjadi di 

pasar . Fluktuasi harga terjadi di pasar eceran, selain disebabkan oleh faktor-faktor 

mempengaruhi sisi permintaan juga disebabkan oleh faktor-faktor  mempengaruhi sisi 

penawaran. Dari sisi penawaran menunjukkan bahwa proses penyediaan cabai rawit 

dan cabai merah besar belum sepenuhnya dikuasai para petani. Faktor utama menjadi 

penyebab adalah bahwa petani cabai rawit dan cabai merah besar adalah petani kecil  

proses pengambilan keputusan produksinya diduga tidak ditangani dan ditunjang 

dengan suatu peramalan produksi dan harga. Kenaikan harga cabai sangat tergantung 

pada musim panen dan musim tanam serta pengaruh iklim dan cuaca. Disamping itu, 

kenaikan harga juga berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Bila dibandingkan dengan 

harga di daerah konsumen, harga cabai di daerah produsen lebih rendah. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor angkutan, rendahnya daya tahan cabai, 

dan daya beli masyarakat rendah (Manado & Tangkere, 2016) 

Petani memproduksi cabai rawit dan cabai merah besar pada jumlah dan saat 

tertentu saja maka akan berpengaruh pada kondisi pasokan, harga cabai rawit dan 
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cabai merah besar pada saat itu akan berfluktuasi. Jika harga cabai rawit dan cabai 

merah besar meningkat produksi cabai akan ditingkatkan oleh petani sehingga 

menyebabkan penurunan harga cabai karena terjadi panen raya. Mengingat cabai 

mempunyai sifat cepat rusak, fluktuasi harga tidak dapat dihindari. Sebaliknya, jika 

pasar dan perkembangan harga cabai rawit dan cabai merah besar tidak memberikan 

insentif pada petani, maka petani enggan untuk meningkatkan produksinya.  

Aspek dari sektor pertanian dapat dikembangkan adalah tanaman hortikultura. 

Seperti diketahui bahwa produk-produk pertanian dari petani khususnya komoditas 

hortikultura mempunyai sifat mudah rusak atau tidak bisa tahan lama. Oleh karena 

itu, perencanaan tanam dan proses penyampaian hasil panen dari petani (produsen) ke 

pasar (konsumen) harus diperhatikan. Selain sebagai tempat bertemunya pedagang 

dan pembeli untuk transaksi, pasar menjadi penting bagi produk-produk pertanian. 

Tujuan dibangun suatu pasar adalah untuk memberikan tempat atau sarana bagi 

produsen untuk menyampaikan produknya ke konsumen melalui lembaga pemasaran, 

sehingga pasar merupakan konsumen akhir dan atau konsumen organisasional, yaitu 

konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berwujud sebagai 

permintaan terhadap produk tertentu (Anonim, 2008). 

Pemasaran dianggap sebagai proses aliran barang yang terjadi dalam pasar. 

Pemasaran barang mengalir dari produsen sampai kepada konsumen akhir disertai 

penambahan guna bentuk melalui proses pengolahan, guna tempat melalui proses 

pengangkutan dan guna waktu melalui proses penyimpanan. Lokasi produksi 

pertanian seringkali terpisah jauh dari tempat produsen. Agar produksi pertanian ini 

dapat dimanfaatkan oleh konsumen, maka komoditi pertanian tersebut harus diangkut 
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kemudian di salurkan dari lokasi produsen hingga sampai ke tangan konsumen 

(Sudiyono, 2002). 

Fluktuasi harga tidak menentu pada komoditas cabai rawit dan cabai merah 

besar  berdasarkan informasi diatas menjadi fenomena menarik untuk dikaji, apakah 

harga  melambung terlalu tinggi  mempegaruhi Pasar Desa Dlanggu dan Pasar Desa 

Pohjejer Kabupaten Mojokerto berjalan serentak atau tidak serentak. Diperlukan 

penelitian untuk mengetahui keserentakan harga pada masing-masing pasar tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang , maka permasalahan penelitian  sebagai berikut: 

1. Bagaimana fluktuasi harga dan trend harga cabai rawit  dan cabai merah 

besar antara Pasar Desa Dlanggu dan Pasar  Desa Pohjejer Kabupaten 

Mojokerto ? 

2. Apa penyebab fluktuasi harga cabai rawit dan cabai merah besar antara 

Pasar Desa Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer Kabupaten Mojokerto? 

3. Bagaimana keserentakan harga cabai rawit dan cabai merah besar antara 

Pasar Desa Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer Kabupaten Mojokerto? 

4. Apa kendala pedagang cabai rawit dan cabai merah besar antara Pasar 

Desa Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer Kabupaten Mojokerto? 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Menganalisis fluktuasi harga dan trend harga cabai rawit dan cabai merah 

besar antara Pasar Desa Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer Kabupaten 

Mojokerto. 
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2. Menganalisis penyebab fluktuasi harga cabai rawit dan cabai merah besar 

antara Pasar Desa Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer Kabupaten 

Mojokerto. 

3. Menganalisis keserentakan harga cabai rawit dan cabai merah besar antara 

Pasar Desa Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer Kabupaten Mojokerto. 

4. Menganalisis kendala pedagang cabai rawit dan cabai merah besar antara 

Pasar Desa Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer Kabupaten Mojokerto? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini  adalah : 

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam 

menentukan kebijakan sektor pertanian. 

2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain jika tertarik mengangkat 

permasalahan serupa. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah  

Batasan istilah digunakan agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian. 

Perlu ada penjelasan istilah digunakan dalam penelitian. Batasan istilah diambil dari 

beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh 

peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian. Beberapa batasan istilah adalah 

sebagai berikut: 

1. Obyek penilitian adalah komoditas cabai yaitu ( cabai rawit, cabai merah besar) 
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2. Penelitian dilakukan terhadap fluktuasi harga dan perubahan harga cabai  ( cabai 

rawit, cabai merah besar ) antara Pasar Desa Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer di 

Kabupaten Mojokerto. 

3. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli 

untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa 

4. Pasar persaingan sempurna adalah pasar dimana setiap partisipan ikut serta dalam 

pemasaran mempunyai posisi sama dalam tawar – menawar. 

5. Pemasaran adalah proses penyampaian produk dari petani produsen kepada 

konsumen melalui saluran pemasaran tertentu.  

6. Keserentakan Harga adalah Harga cabai ( cabai rawit, cabai merah besar) di Pasar 

Desa Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer Kabupaten Mojokerto serentak karena 

perbedaan harga hampir sama, sedangkan harga cabai ( cabai rawit, cabai merah 

besar) tidak serentak karena perbedaan harga jauh berbeda atau tidak sama.  

7. Harga jual adalah harga diterima pedagang di Pasar Desa Dlanggu dan Pasar Desa 

Pohjejer Kabupaten Mojokerto sebagai pengganti komoditas cabai rawit dan caba 

merah besar  

8. Harga beli adalah harga dikeluarkan oleh pembeli di Pasar Desa Dlanggu dan 

Pasar Desa Pohjejer  Kabupaten Mojokerto sebagai pengganti komoditas cabai 

rawit dan caba merah besar  

9. Fluktuasi harga adalah naik turunnya harga cabai ( cabai rawit, cabai merah 

besar) terjadi pada suatu periode dengan rentan waktu satu minggu baik di Pasar 

Desa Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer  
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10. Harga keseimbangan adalah apabila titik permintaan dan penawaran saling

bertemu di suatu titik keseimbangan.

11. Trend harga adalah harga ditujukan untuk melihat estimasi maupun peramalan

pada masa mendatang untuk melihat kecenderungan meningkat atau menurun.

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

antara pasar Desa, berjalan secara serentak atau berjalan tidak serentak

13. Analisis integrasi pasar secara horizontal adalah alat analisa digunakan untuk

melihat mekanisme perubahan harga pada tingkat pasar sama (Pasar Desa

Dlanggu dan Pasar Desa Pohjejer Kabupaten Mojokerto) berjalan secara serentak

atau berjalan tidak serentak.

1.5.2 Pengukuran Variabel 

1. Harga jual adalah harga diterima pedagang di Pasar Desa Dlanggu dan Pasar

Desa Pohjejer sebagai pengganti komoditas cabai diukur dalam satuan Rp/Kg

2. Harga beli adalah harga dikeluarkan oleh pembeli di Pasar Desa Dlanggu dan

Pasar Desa Pohjejer sebagai pengganti komoditas cabai dibeli diukur dalam

satuan Rp/Kg.

3. Keuntungan adalah selisih harga dibayarkan produsen dari harga diberikan

konsumen dalam satuan Rp/Kg.




