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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian dilakukan oleh (Kurnia, 2000) Penelitian dilakukan oleh berjudul 

“Analisis Integrasi Bunga Sedap Malam Di Pasar Singosari Dan Pasar Dinoyo 

”menunjukkan bahwa fluktuasi harga bunga sedap malam berubah setiap harinya. 

Penelitian menggunakan rumus korelasi yang menghasilkan nilai integrasi sebesar 

0,5833 bahwa  harga bunga sedap malam antara Pasar Singosari dan Pasar Dinoyo 

berjalan secara serentak. Apabila harga bunga sedap malam di Pasar Singosari naik 

maka harga bunga sedap malam di Pasar Dinoyo juga naik, sebaliknya apabila harga 

bunga sedap malam di Pasar Singosari turun maka di Pasar Dinoyo juga turun. 

Penelitian dilakukan oleh (Iin Candra Aisyah, 2007) berjudul “ Integrasi Pasar 

Horizontal komoditi Cabai antara Pasar Lawang dan Pasar Nongkojajar “ mengatakan 

bahwa fluktuasi harga cabai di Pasar Lawang dan Pasar Nongkojajar bersifat 

kondisional dan harga cabai selalu berubah setiap harinya. Penelitian ini juga 

menggunakan rumus korelasi yang menghasilkan nilai integrasi horizontal 0,988 

berarti bahwa perubahan harga cabai pada Pasar Lawang dan Pasar Nongkojajar 

berjalan serentak. Hal ini menandakan bahwa apabila harga cabai rawit di Pasar 

Lawang naik maka harga cabai di  Pasar Nongkojajar juga mengalami kenaikan pula.  

Penelitian yang dilakukan (Alika, 2002) berjudul “ Perbandingan Harga 

Bawang Putih di Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing Malang” bahwa harga bawang 

putih di Pasar Dinoyo cenderung lebih mahal dibanding dengan Pasar Blimbing. Hal 
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ini karena konsumen berbelanja di Pasar Dinoyo merupakan konsumen akhir 

membutuhkan bawang putih untuk dikonsumsi, sedangakan harga bawang putih di 

pasar Blimbing merupakan harga bawang putih dari pedagang perantara yang 

membeli untuk dijual. Disamping itu letak Pasar Blimbing strategis ditinjau dari 

letaknya yang merupakan jalan utama masuk pusat kota dan dekat dengan sentra 

penghasil bawang putih.  

Penelitian dilakukan oleh (Agus, 2005) berjudul “Perbandingan Harga 

Kentang Antara Pasar Dinoyo Dan Pasar Singosari” bahwa fluktuasi harga kentang 

berfluktuasi setiap hari. Penelitian ini menggunakan rumus korelasi menghasilkan 

integrase horizontal sebesar 0,990. Berarti perubahan harga di Pasar Dinoyo dan 

Pasar Singosari berjalan serempak. Jadi harga kentang naik di Pasar Dinoyo maka 

harga kentang di Pasar Singosari akan naik, sebaliknya harga kentang di Pasar 

Dinoyo turun maka harga kentang di Pasar Singosari akan turun.   

Penelitian dilakukan Oleh (Anuari, 2013) dalam penelitian berjudul “Integrasi 

Pasar Horizontal Komoditi Buncis (Phaseolus Vulgaris L.) Antara Pasar Merjosari 

Dan Pasar Oro-Oro Dowo” bahwa fluktuasi harga buncis selalu berubah harga setiap 

harinya. Penelitian ini juga menggunakan rumus korelasi menghasilkan integrasi 

horizontal 0,99. Berarti perubahan harga di Pasar Merjosari dan Pasar Oro-oro Dowo 

secara bersamaan. r = 0,8 sampai 1 berarti harga serentak di Pasar Merjosari dan  

Pasar Oro-oro Dowo berjalan secara bersamaan. Jadi harga naik di Pasar Merjosari 

dan di  Pasar Oro-oro Dowo juga naik. Sebaliknya,  jika harga  di  Pasar Oro-oro 

Dowo turun, maka di Pasar Merjosari juga turun. 
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2.2 Teori Cobweb 

Teori cobweb merupakan upaya untuk menjelaskan siklus hubungan harga 

dengan jumlah penawaran agregrat barang dari waktu ke waktu. Harga keseimbangan 

ditentukan secara simultan antara penawaran dan permintaan. Prinsipnya cobweb 

memanfaatkan secara penuh elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran untuk 

menjelaskan fuktusi harga dan fluktuasi produksi di pasar. Tiga hubungan antara 

fluktuasi harga dan jumlah produksi yaitu:  

1. Siklus mengarah pada fluktuasi jaraknya tetap yang terjadi bila elastisitas 

permintaan sama dengan elastisits penawaran (Ɛd= Ɛs) 

2. Siklus mengarah pada titik keseimbangan konfergen terjadi bila elastisitas 

permintaan lebih besar dari pada elastisitas penawaran (Ɛd>Ɛs) 

3. Siklus mengarah pada ekslasi harga atau menjauhi harga keseimbangan terjadi 

jika elastisitas permintaan lebih kecil dari elastisitas penawaran  (Ɛd=Ɛs) 

Teori cobweb menerangkan siklus harga dan produksi yang naik turun dalam 

jangka tertentu. Kasus cobweb dapat dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Siklus mengarah pada fluktuasi jaraknya tetap 

2. Siklus mengarah pada titik keseimbangan 

3. Siklus mengarah pada eksplosi harga yaitu terfluktuasi dengan jarak yang 

makin membesar 
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Gambar 1. Ilustrasi Cobweb Theorem (000 rupiah) 

Sumber: diadopsi dari (Setiawan, 2010) 

Keterangan:  

Kasus I, harga keseimbangan adalah Rp 30.000,- jumlah keseimbangan 30 Tiba-tiba 

karena suatu sebab, misalnya adanya penyakit, jumlah yang dipasarkan turun menjadi 

20 dan ini mendorong harga naik menjadi Rp 40.000,-  Harga ini produsen mulai 

menambah produksi barangnya dan setelah lampau periode produksi maka jumlah 

barang yang lebih banyak 40 yang sampai ke pasar menyebabkan jatuhnya lagi harga 

menjadi Rp 20.000,- harga yang jatuh mendorong pengurangan produksi menjadi 20 

dan seterusnya siklus berputar.  
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Kasus II harga keseimbangan adalah sama yakni Rp 30.000,- Setelah periode I harga 

naik menjadi Rp 40.000,- maka produksi diperbesar tetapi tidak sebesar dalam kasus I 

melainkan hanya 35. Menyebabkan harga turun tetapi tidak sebesar kasus I Rp 

25.000,- Penurunan menyebakan produsen memperkecil produksinya 27,5 dan 

seterusnya. Perbedaan terpenting dari kasus I dan kasus II adalah kurang elastisnya 

kurva penawaran kasus II. Hal ini menyebabkan siklus menjurus kepada harga 

keseimbangan yang lama Rp 30.000,-.  

Kasus III kurva penawarannya elastis sekali sehingga penambahan produksi sebagai 

reaksi atas kenaikan harga relatif besar dan menyebabkan siklus menjurus kearah 

eksplosi.  

Kasus 1 : ƞ =Ɛ (elastisitas permintaan= elastisitas penawaran) 

Kasus 2 : ƞ >Ɛ (elastisitas permintaan>elastisitas penawaran) 

Kasus 3 : ƞ <Ɛ (elastisitas permintaan<elastisitas penawaran) 

Siklus akan menjadi stabil bila angka elasstisitas permintaan (Ɛd) sama 

dengan angka elastisitas penawaran (Ɛs) , menyatu coverage bila lebih besar dan 

meledak explode bila lebih kecil. Walaupun ketiga kasus teori cobweb susah 

ditemukan dalam praktek namun perilaku dan reaksi petani termasuk di Indonesia 

memang serupa. Apabila harga cabai  naik maka petani cenderung untuk menanam 

cabai, namun pada saat panen serentak harga cabai akan jatuh. (Setiawan, 2010). 

2.3 Integrasi Pasar 

Menganalisa perilaku pasar ini terdapat dua pendekatan integrasi vertical dan 

integrasi horisontal. Integrasi horisontal digunakan untuk melihat apakah mekanisme 

harga pada tingkat pasar sama misalnya anatara pasar desa berjalan serentak atau 
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tidak serentak. Alat analisis untuk harga pasar satu dengan pasar lainya. Korelasi 

menunjukkan keeratan antar harga suatu komoditas pertanian di suatu daerah dengan 

harga komoditi pertanian. Sedangkan untuk menjelaskan bagaimana variasi 

perubahan harga pasar-pasar sekitarnya digunakan koefisien determinasi. Koefisien 

determinasi dengan kuadrat dari koefisien korelasi (Sudiyono, 2002). 

2.4 Konsep Permintaan Dan Penawaran 

Penawaran produk prtanian menyatakan hubungan jumlah produk pertanian 

ditawarkan dan berbagai variabel mempengaruhi penawaran, seperti harga produk 

pertanian, harga input, musim, tekhnologi dan tujuan perusahaan. Kurva penawaran 

menyatakan hubungan antara jumlah ditawarkan perusahaan pada berbagai tingkat 

harga berlaku dengan assumsi variabel-variabel harga input, musim, teknologi dan 

tujuan perusahaan dianggap konstan. Kurva penawaran perusahaan secara individual 

merupakan kurva biaya marginal terletak di sebelah atas kurva biaya variabel rata-

rata (AVC) minimum. Dengan menggunakan kurva penawaran perusahaan secara 

individual dapat diperoleh kurva penawaran pasar. Kurva penawaran pasar diperoleh 

dengan menjumlahkan secara horizontal kurva penawaran perusahaan-perusahaan 

secara individual. Ssemakin lama waktu tersedia semakin besar kesempatan produsen 

produk pertanian untuk menyesuaikan penggunaan input produksi, sehingga semakin 

laama semakin elasstisitas kurva penawaran produk pertanian. 

Permintaan produk pertanian menyatakan hubungan antara jumlah produk 

pertanian ditawarkan dengan harga komoditi pertanian itu sendiri, harga komoditi 

pertanian lainya, pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, jumlah 
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penduduk dan distribusi pendapatan. Kurva permintaan merupakan hubungan antara 

jumlah produk pertanian ditawarkan dengan harga komoditi pertanian itu sendiri, 

dengan asumsi harga komoditi pertanian lainya, pendapatan konsumen, selera dan 

preferensi konsumen, jumlah penduduk daan distribusi pendapatan dipertahankan 

tetap konstan. Kurva permintaan juga merupakan kurva turunan, yaitu diturunkan dari 

kurva konsumsi harga. Semakin lama waktu tersedia, semakin besar peluang 

konsumen untuk menyesuaikan daya belinya sehingga kurva permintaan semakin 

elastis. Dalam melakukan aktivitas konsumsinya, ada kalanya konsumen 

mengekspektesikan kondisi perekonomian di masa akan datang, sehingga terjadi 

permintaan spekulasi.  

Analisis ilmu ekonomi pada umumnya di dasarkan pada asumsi bahwa 

perekonomian bekerja pada pasar persaingan sempurna mempunyai karakteristik 

bahwa produk ditransaksikan homogeny, jumlah penjual dan pembeli banyak sekali, 

terdapat mobiliitas sumberdaya, ada kebebasan masuk dan keluar pasar serta adanya 

informassi lengkap mengenai struktur biaya dan harga output. Meskipun dalam 

kenyataan sehari-hari pasar persaingan tidak ada, tetapi strktur pasar persaingan 

masih dipelajari dengan alasan sebagai berikut: pertama, pada pasar persaingan 

sempurnaakan diperoleh solusi unik mengenai harga dan jumlah output 

keseimbangan. Kedua, pada persaingan sempurna dapat diketahui mekanisme 

bekerjanya harga, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi kerja suatu 

perekonomian. Ketiga, kebijakan pertanian Indonesia pada umumnya didassarkan 

pada asumsi pasar persaingan sempurna. 
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Permintaan produk pertanian menyatakan hubungan antara jumlah produk 

pertanian ditawarkan dengan harga komoditi pertanian itu sendiri, harga komoditi 

pertanian lainya, pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, jumlah 

penduduk dan distribusi pendapatan. Sedangakn penawaran produk pertanian 

menyatakan hubungan jumlah produk pertanian ditawarkan dengan berbagi variabel 

mempengaruhi penawaran, seperti harga produk pertanian, harga input, musim, 

teknologi dan tujuan perusahaan. Kenaikan harga komoditi pertanian akan 

meningkatkan jumlah penawaran dan mengurangi jumlah permintaan. Kenaikan 

harga produk pertanian dan penurunan harga produk pertanian, kompetitor 

memberikan insentif bagi petani produsen untuk meningkatkan produksinya. 

Demikian pula kenaikan pendapatan konsumen, penurunan harga barang 

komplementer dan kenaikan harga subtitusi meningkatkan jumlah permintaan 

(Sudiyono, 2002). 

Permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi, adalah merupakan suatu 

penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar, antara para calon pembeli dan 

penjual terhadap suatu barang. Permintaan adalah sejumlah barang dibeli atau diminta 

pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang 

dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu  

Hukum Permintaan dan Penawaran menjelaskan bahawa Jika semua asumsi 

diabaikan (ceteris paribus) : Jika harga semakin murah maka permintaan atau pembeli 

akan semakin banyak dan sebaliknya. Jika harga semakin rendah/murah maka 

penawaran akan semakin sedikit dan sebaliknya. Semua terjadi karena semua ingin 
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mencari kepuasan (keuntungan) sebesar-besarnya dari harga. Apabila harga terlalu 

tinggi maka pembeli mungkin akan membeli sedikit karena uang dimiliki terbatas, 

namun bagi penjual dengan tingginya harga ia akan mencoba memperbanyak barang 

dijual atau diproduksi agar keuntungan  didapat semakin besar. Harga tinggi juga bisa 

menyebabkan konsumen/pembeli akan mencari produk lain sebagai pengganti barang 

harganya mahal.  

Hukum permintaan adalah hukum menjelaskan tentang adanya hubungan 

bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang diminta. Apabila harga 

naik jumlah barang  diminta sedikit dan apabila harga rendah jumlah barang diminta 

meningkat. Dengan demikian hukum permintaan berbunyi:  

“Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia 

diminta, dan sebaliknya semakin naik tingkat harga semakin sedikit jumlah barang 

yang bersedia diminta.”  

Hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya hukum permintaan 

tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah (dianggap 

tetap).  

Hukum penawaran menjelaskan bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang 

ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya semakin rendah harga barang, jumlah barang 

ditawarkan semakin sedikit. Inilah disebut hukum penawaran. Hukum penawaran 

menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang ditawarkan dengan tingkat harga. 

Dengan demikian bunyi hukum penawaran berbunyi:  
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“Semakin tingi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. 

Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang 

bersedia ditwarkan.”  

Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain  mempengaruhi 

penawaran tidak berubah (ceteris paribus). Tingkat permintaan akan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor selalu mengikutinya, antara lain adalah: perilaku/selera konsumen, 

ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap, 

pendapatan/penghasilan konsumen, perkiraan harga di masa depan dan 

banyaknya/intensitas kebutuhan konsumen. Sedangkan pada tingkat penawaran akan 

dipengaruhi antara lain oleh : biaya produksi dan teknologi yang digunakan, tujuan 

dari suatu Perusahaan,pajak, ketersediaan dan harga barang pengganti/pelengkap dan 

prediksi/perkiraan harga di masa depan. (Winardi J, Paul A. 2009) 

2.5 Cabai Rawit 

Klasifikasi botani tanaman cabai rawit Capsicum frutescens L. sebagai 

berikut:  

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Kelas  : Dicotyledonae  

Ordo  : Solanales  

Famili  : Solanaceae  

Genus  : Capsicum  

Spesies : Capsicum frutescens L.  
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Tanaman cabai berakar tunggang terdiri atas akar utama (primer) dan akar 

lateral (sekunder). Akar lateral keluar serabut-serabut akar. Panjang akar primer 

berkisar 35-50 cm. Akar lateral menyebar sekitar 35-45 cm. Batang cabai berkayu, 

kuat, bercabang lebar dengan jumlah cabang yang banyak. Tinggi bisa mencapai 1.5 

m. Bagian batang yang muda berambut halus.Daun tersebar 2-3 bersama-sama dan 

kemudian berbeda dalam besarnya. Panjang tangkai 0.5-2.5 cm. Helaian daun bulat 

telur memanjang atau elips bentuk lanset, dengan pangkal dan ujung yang meruncing. 

Warna daun cabai hijau muda sampai hijau gelap, tergantung pada jenis dan 

varietasnya (Harpenas dan Dermawan, 2010). 

Tanaman cabai dapat dibudidayakan pada setiap jenis tanah dengan pH 

berkisar antara 5,5- 6,8. tanaman cabai menginginkan tanah yang subur, kaya akan 

bahan organik, gembur, tidak tergenang dan juga bebas dari hama dan penyakit 

(Anonim, 2008). 

Curah hujan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan produksi buah cabai. 

Curah hujan yang ideal untuk bertanam cabai adalah 1000 mm/tahun. Tanaman cabai 

cocok hidup dengan kelembaban 70-80 %. Tanaman cabai membutuhkan intensitas 

cahaya matahari minimum selama 10-12 jam untuk fotosintesis, pembentukan bunga 

dan buah, serta pemasakan buah. Jika intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan 

kurang atau tanaman ternaungi, umur panen cabai akan lebih lama, batang lemas, 

tanaman meninggi, dan gampang terkena penyakit, terutama yang disebabkan oleh 

bakteri dan cendawan (Anonim, 2008). 
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2.6 Cabai Merah Besar 

Cabai merah atau Lombok merah (Capsicum anmnm L) merupakan tanaman 

hortikultura sayur-sayuran buah semusim untuk rempah-rempah, yang diperlukan 

oleh seluruh lapisan masyarakat sebgai penyedap masakan dan penghangat badan. 

Kebutuan terhadap mata dagangan ini semakin meningkat sejalan dengan makin 

bervariasinya jenis dan menu makan yang memanfaatkan produk ini. Selain,itu 

cabaimerah sebagai rempah-rempah merupakan salah satu mata dagang yang dapat 

mendapatkan keuntungan bagi petani dan pengusaha. Karena selain langka untuk 

memenuhi kebutuhan dalan negeri juga termasuk mata dagangan yang mempunyai 

peluang pemasaran ekspor non migas yang sangat baik (Anonim,2008) 

 

 

 

Klasifikasi botani tanaman cabai merah besar adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantarum 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Klas  : Dicotyledoneae 

Sub Klas : Sympetalae 

Ordo  : Tubiflorae (Solanales) 

Famili  : Sonalaceae 

Genus  : Capsicum 

Spesies : Capsicum annuum L 
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Cabai merah merupakan tanaman semusim yang cocok ditanam di dataran 

rendah hngga dataran tinggi dengan ketinggian 2.500 dpl. Cabai merah membutuhkan 

cahaya matahari 10-12 jam, suhu ideal untuk pertumbuhan 24-28 derajat Celsius, 

kelembapan 80% dan cocok tumbuh ditanaman lempung berpasir yang gembur dan 

banyak mengandung unsur hara. Derajat keasaman/PH antara 6-7. Cabai ditanam 

dengan mengunakan mulsa plastic setelah sebelumnya dipupuk awal dengan 

mengunakan pupuk kandang , pemberian pupuk dolomit dan pupuk kimia. Pupuk 

kandang yang diperlukan 20s/d30 ton per hektarnya. Mulsa plastik dipakai untuk 

menekan serangan hama, penyakit dan gulma (Anonim, 2008). 

2.7 Pasar dan Pemasaran 

Pasar merupakan tempat terjadinya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

dengan menggunakan alat pemuas kebutuhan berupa barang atau jasa, dimana terjadi 

pemindahan hak milik antar penjual dan pembeli. Pasar adalah sebagai lokasi 

geografis dimana penjual dan pembeli bertemu untuk mengadakan transaksi factor 

produksi, barang dan jasa. Dalam perkembangannya definisi perlu di tinjau 

mengingat perkembangan teknologi informasi antara penjual dan pembeli, bahkan 

untuk beberapa komoditi pertanian terdapat lembaga pemasaran yang berperan 

sebagai agen penjual (selling broker) atau agen pembeli (buying broker). Pasar 

merupakan keadaan terbentuknya suatu harga dan terjadinya perpindahan hak milik 

produk-produk tertentu. Dalam definisi terjadinya perpindahan hak milik hanya dapat 

dilakukan apabila pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pemasaran bersedia 

melepaskan hak miliknya dengan memperoleh jumlah kompensasi 

tertentu.Pemasaran pertanian adalah suatu proses aliran komoditas yang disertai 
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dengan perpindahan hak milik dan menciptakan waktu. Guna tempat dan guna bentuk 

dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dengan melaksanakn satu atau lebih 

fungsi-fungsi pemasaran. Produksi beberapa produk pertanian bersifat musiman, 

sedangkan konsumsinya terjadi suatu saat sepanjang tahun oleh sebab itu komoditas 

pertanian tersebut perlu disimpan agar dapat tersedia setiap saat (Sudiyono,2002). 

Pemasaran merupakan aspek yang penting dimana jika mekanisme pemasaran 

berjalan dengan baik maka semua pihak yang terlibat akan diuntungkan. Oleh karena 

itu lembaga pemasaran berperan penting sebagi produsen, tengkulak, pedagang, 

pengumpul dan lainya. Negara berkembang lembaga pemasaran dicirikan oleh 

lemahnya kompetisi pasar yang sempurna dan menentukan mekanisme pasar 

(Soekartawi, 2003). 

Sistem pemasaran untuk hasil pertanian adalah suatu kelompok sistem dalam 

berbagai subsistem yang berinteraksi satu sama lain dan dengan berbagai lingkungan 

pemasaran, sistem pemasaran memiliki enam subsistem atau komponen, yaitu : 

produsen, aliran, fungsional, saluran, konsumen dan lingkungan (Sudiyono, 2002). 

Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang 

menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen kepada 

konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu 

lainnya. Lembaga pemasaran timbul karena adanya keinginan konsumen untuk 

memperoleh komoditi sesuai dengan waktu, tempat, dan bentuk diinginkan 

konsumen. Tugas lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran, 

serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Konsumen memberikan 

balas jasa kepada lembaga pemasaran berupa margin pemasaran. Lembaga pemasaran 
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dapat digolongkan menurut penguasaannya terhadap komoditi dipasarkan dan bentuk 

usahanya, meliputi agen perantara, makelar, pedagang pengumpul, tengkulak, 

eksportir, importir, dan asuransi pemasaran (Sudiyono, 2002). 

2.8 Penentuan Harga Terhadap Pemasaran 

Pemasaran pertanian diutamakan penetapan harga digunakan dalam hal jual 

beli barang . Cara untuk memperluas pasar adalah dengan kebijaksanaan harga yang 

kadang-kadang menguntungkan dan merugikan produsen. Kebijaksanaan seperti ini 

tidak boleh diterapkan. Komoditi pertanian khususnya komoditi pertanian yang 

menyangkut orang banyak kebijaksanaan harga sering diatur oleh pemerintah 

diterapkan melalui dua macam harga, yaitu harga dasar (floor price) dan harga atap 

(ceiling price). Bila harga pasar berada diantara dua harag tersebut berarti pihak 

swasta hanya dapat “bermain-main” manipulasi harga juga diantaranya harga dasar 

dan harga atap (Soekartawi 2002) 

Harga dapat menentukan keefektifan usaha taninya, harga baik kemungkinan 

besar sulit dapat memproduksi hasil sehingga apabila terjadi penurunan harga maka 

usaha tani tersebut layak untuk dilakukan. Petani secara individual mengembangkan 

usaha taninya berdasarkan harga atau harga diperkirakan dimasa akan datang petani 

menyesuaikan usaha taninya dengan harga pasar (Sudiyono, 2002). 

Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan 

jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan 

suatu barang atau jasa.(Tjiptono, 2007) 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
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Harga cabai berada di pasar di tentukan oleh jumlah permintaan cabai dan 

jumlah penawaran cabai. Apabila penawaran lebih besar dari permintaan maka harga 

suatu cabai akan turun sedangkan apabila penawaran lebih kecil dari permintaan 

maka harga cabai akan naik. Penelitian integrasi pasar horizontal komoditi cabai 

menunjukkan bahwa harga cabai mengalami penawaran dan permintaan. Hal ini 

menyebabkan cabai mengalami fluktuasi harga yaitu harga cabai tidak menentu pada 

setiap hari. 

2.10 Hipotesis 

 Diduga harga cabai rawit dan cabai merah besar di Pasar Kecamatan Dlanggu 

dan Pasar Kecamatan Kutorejo di Kabupaten Mojokerto berjalan sangat serentak. 

 

 




