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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam 

perekonomian setiap negara di dunia. Terlebih saat ini telah berlaku perdagangan 

bebas ASEAN (AFTA). Adanya perdagangan internasional ini akan menjalin suatu 

hubungan ekonomi yang saling mempngaruhi suatu negara dengan negara yang 

lain. Kegiatan ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat suatu negara, 

terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. 

Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang berada di kawasan 

ASEAN. Letak geografis negara Indonesia merupakan wilayah tropis beriklim 

basah, serta berada di wilayah khatulistiwa sangat cocok dan mendukung untuk 

digunakan dalam budidaya tanaman, khususnya tanaman hortikultura. Hortikultura 

ada beberapa komoditas diantaranya sayur-sayuran yang mengandung vitamin, 

mineral dan serat yang diperlukan oeh tubuh. 

Salah satu komoditas hortikultura ialah cabai merah. Cabai merah 

(capsicum annunm L) merupakan salah satu jenis sayuran komersial yang sejak 

lama telah dibudiayakan di Indonesia, karena produk ini memiliki nilai ekonomi 

yang tinggi. Cabai merah tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga sehari-hari, cabai merah juga banyak digunakan sebagai bahan baku industri 

pembuatan sambal, saus dan acar dalam bentuk kemasan. Meskipun bukan sebagai 

bahan pangan utama namun konsumsi akan cabai merah tidak bisa ditinggalkan. 

Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.  
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Tabel 1. Rata-rata Konsumsi Cabai Merah per Kapita per Tahun (2011-

2015) (kg) 

Tahun Cabai Merah Pertumbuhan (%) 

2011 0,42 -2,32 

2012 0,47 11,90 

2013 0,40 -14,90 

2014 0,41 2,5 

2015 0,36 -12,19 

Sumber: Badan Stastitik Indonesia (Diolah, 2017) 

 Rata-rata konsumsi cabai merah  per kapita  menunjukkan bahwa konsumsi 

rata-rata cabai merah mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2012 dengan rata-

rata 0,47 kg/kapita. Jika konsumsi tertinggi cabai merah Indonesia sebesar 0,47 

kg/kapita/tahun dengan jumlah penduduk tahun 2012 sekitar 248 juta orang, maka 

kebutuhan cabai merah Indonesia adalah 116.975.119 kg/tahun. Adanya 

pertumbuhan yang sangat signifikan menunjukkan bahwa komoditas cabai merah 

merupakan komoditas strategis untuk dikembangkan. Keunggulan komperatif yang 

dimiliki oleh Indonesia seperti kondisi iklim yang sangat mendukung pertumbuhan 

dari cabai merah. Tingkat konsumsi yang tinggi terhadap cabai merah sebagai 

bumbu masakan mengindikasikan permintaan cabai merah sangat besar. 

 Pertumbuhan cabai merah di Indonesia dipengaruhi oleh kebutuhan 

konsumsen yang sangat tinggi. Kebutuhan cabai merah yang tinggi juga harus 

diimbangi dengan produksi cabai yang tinggi juga agar tidak terjadi ketimpangan 

kebutuhan. Adanya pertumbuhan yang fluktuatif pada tabel 2 menandakan bahwa 

usahatani cabai merah di Indonesia menghadapi resiko produksi.  
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Tabel 2. Produksi Cabai Merah Indonesia 2007-2015  

Tahun Cabai Merah 

(Ton) 

Pertumbuhan (%) 

2007 676.828 -8,02 

2008 695.707 2,78 

2009 787.433 13,18 

2010 807.160 2,56 

2011 888.852 10,12 

2012 954.310 7,36 

2013 1.012.879 6,13 

2014 1.074.602 6,09 

2015 1.045.182 -2,73 

Sumber: Badan Statistika Indonesia (Diolah, 2017) 

 Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa kebutuhan cabai merah Indonesia 

mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga tahun 2014. Hal ini sesuai dengan 

tingkat konsumsi kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Rasio 

pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009 dengan rasio pertumbuhan 

sebesar 13,18%, dan mengalami penurunan rasio pertumbuhan terbesar ialah pada 

tahun 2007 dengan rasio penurunan sebesar 8,02%. Namun, tahun 2015 produksi 

cabai merah kembali mengalami penurunan produksi sebesar 2,73%.  Oleh karena 

itu pada tahun 2015 harga BBM juga mengalami penurunan sehingga berpengaruh 

terhadap harga cabai merah, oleh karena itu produksi cabai merah menurun. Akibat 

dari adanya penurunan harga ini permintaan akan cabai terus meningkat. Sesuai 

dengan hukum permintaan bahwa semakin rendah harga barang tersebut maka 

permintaan akan suatu barang akan meningkat.  

 Permintaan cabai merah di Indonesia sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. 

Akibatnya banyak petani yang menanam cabai merah guna meningkatkan 

keuntungan hasil usaha taninya. Budidaya cabai merah yang semakin berkembang,  

tidak lepas dari iklim dan curah hujan sehingga mendukung pertumbuhan tanaman 
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cabai merah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan berkembangnya luas panen dan 

produktivitas cabai merah di Indonesia sebagaimana disajikan pada tabel 3.  

Tabel 3. Luas Panen dan Produktivitas Cabai Merah Indonesia 2007-2015 

Tahun Luas Panen 

(Ha) 

Perkembangan  

(%) 

Produktivitas 

(Ton/Ha) 

Perkembangan 

(%) 

2007 107.352 -5,06 6,30 -3,22 

2008 109.178 1,7 6,37 1,11 

2009 117.178 7,32 6,72 5,5 

2010 122.755 4,75 6,58 -2,08 

2011 121.063 -1,37 7,34 11,55 

2012 120.275 -0,65 7,93 8,03 

2013 124.110 3,18 8,16 2,9 

2014 128.734 3,72 8,35 2,3 

2015 120.847 -6,12 8,65 3,5 

Sumber: Badan Stastik Indonesia (Diolah, 2017) 

 Data tabel 3, menunjukkan bahwa luas panen cabai merah terus meningkat, 

meskipun sempat mengalami penurunan sebesar 6,12% pada tahun 2015, oleh 

karena itu harga cabai menurun akibat penurunan harga BBM (Bahan Bakar 

Minyak) banyak petani yang mengalihkan fungsi lahan mereka dari cabai merah. 

Rasio perkembangan cabai terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar 7,32% dengan 

jumlah luas 117.178 hektar. Sedangkan produktivitas cabai merah Indonesia 

mengalami penigkatan yang signifikan, kecuali pada tahun 2007 dan 2010 

produktivitas mengalami penurunan sebesar 3,22% dan 2,08%. Adapun terjadi 

peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 dengan  rasio perkembangan sebesar 

11,55%. Meskipun demikian cabai merah merupakan komoditas sayuran yang 

menarik untuk diteliti. Hal ini terlihat dari data konsumsi dan produksi cabai merah 

yang terus meningkat, meskipun sebagai penyedap masakan. Pada saat ini, cabai 

merah menjadi kebutuhan utama setelah beras. Bahkan menyebabkan terjadinya 

inflasi pada negara, salah satunya di Indonesia.  
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 Produksi cabai merah di Indonesia sangat fluktuatif,  hal ini menunjukkan 

bahwa elastisitas penawaran cabai juga berfluktuatif. Sebagaimana teori penawaran 

bahwa besar kecilnya penawaran ditentukan oleh jumlah barang yang diproduksi. 

Selain jumlah produksi, tingkat penawaran juga ditentukan oleh harga. Cabai merah 

merupakan tanaman komersil meskipun harga tinggi namun permintaannya tetap 

bahkan meningkat. Oleh karena itu, harga cabai yang tinggi ini dapat 

mempengaruhi inflasi di Indonesia. Harga cabai yang terus meningkat menjadikan 

komoditas yang ingin dibudidayakan oleh para petani.  

Tabel 4. Harga Eceran di Tingkat Konsumen Tahun 2010 – 2015 (Rp/Kg) 

Jenis 

Komoditi 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cabai Merah 22.736 23.052 22.526 30.245 32.457 29.746 

Bawang Merah 17.068 18.955 14.188 34.338 22.122 25.246 

Beras 6.512 7.373 8.056 8.409 8.936 10.149 

Sumber: Kementerian Perdagangan Diolah, 2017 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa harga cabai merah cukup tinggi sebagai bahan 

masakan, yang mengalahkan harga beras sebagai makanan pokok. Harga rata-rata 

tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 32.457 per kilogram. Harga terendah 

terjadi pada tahun 2012 dengan Rp. 22.526 perkilogram, karena adanya faktor 

eksternal seperti kegagalan panen dan banjir yang terjadi pada tahun 2012 yang 

mengakibatkan turunnya harga cabai merah. Harga tinggi ini  menyebabkan 

banyanknya petani yang membudidayakan cabai merah di Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Selain harga cabai merah yang menjadi faktor petani membudidayakan 

cabai juga dipengaruhi harga barang komplementer seperti, harga bawang merah 
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yang rendah. Berdasarkan uraian tentang factor dan permasalahan cabai merah di 

Indonesia maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah: 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan 

cabai merah di Indonesia? 

2. Berapa besarnya elastisitas penawaran dan permintaan cabai merah di 

Indonesia? 

3. Berapa besarnya keseimbangan penawaran dan permintaan cabai merah di 

Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasrkan uraian permasalahan cabai merah di Indonesia, tujuan penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui hal sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

penawaran dan permintaan cabai merah di Indonesia 

2. Mengetahui dan menganalisis elastisitas penawaran dan permintaan cabai 

merah di Indonesia 

3. Mengetahui keseimbangan penawaran dan permintaan cabai merah di 

Indonesia 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini 

memimiliki manfaat penelitian sebagai berikut:  

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran 

dan pertimbangan dalam menyusun suatu kebijakan yang berkaitan dengan 

cabai merah 
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2. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan 

gambaran akibat adanya perubahan harga terhadap penawaran dan 

permintaan cabai merah, sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam 

peningkatan produksi usahatani agar dapat memberikan pendapatan yang 

lebih baik. 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya maupun penelitian sejenisnya 

1.5. Batasan Istilah 

 Beberapa istilah yang dapat digunakan dalam penelitian ini didefinisikan 

sebagai berikut: 

1. Pertanian hortikultura adalah teknik bercocok tanam menggunakan media 

kebun 

2. Cabai merah mrupakan tanaman hortikultura yang mempunyai nilai 

ekonomis yang sangat tinggi dan banyak digemari konsumen maupun petani 

untuk  diproduksi.  

3. Jenis cabai merah yang digunakan dalam penelitian ini ialah cabai merah 

besar (capsicum annuum L.) 

4. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual 

oleh produsen dengan berbagai tingkat harga  

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ialah luas panen dan harga 

cabai merah besar di tingkat produsen tahun sebelumnya  

6. Luas panen ialah tanaman yang dipungut setelah tanaman tersebut cukup 

umur 
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7. Harga di tingkat produsen tahun sebelumnya ialah rata-rata harga yang 

didapat oleh petani pada tahun sebelumnya 

8. Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta pada suatu harga dalam 

waktu tertentu 

9. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ialah harga cabai merah 

besar di tingkat konsumen, pendapatan per kapita dan harga barang 

komplementer (harga bawang merah) 

10. Harga di tingkat konsumen ialah harga yang dibayarkan oleh konsumen saat 

membeli cabai merah besar 

11. Pendapatan per kapita ialah rata-rata besarnya pendapatan per kapita 

penduduk di suatu negara 

12. Harga barang komplementer  ialah harga barang pelengkap dari cabai merah 

besar yaitu bawang merah 

13. Elastisitas merupakan perbandingan perubahan dari variabel bebas dengan 

variabel tak bebas 

14. Elastisitas penawaran digunakan untuk mengukur tingkat perubahan 

penawaran atas barang dan jasa akibat adanya perubahan harga barang  dan 

jasa tersebut 

15. Elastisitas permintaan digunakan untuk mengukur seberapa besar 

perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga 

16. Keseimbangan pasar ialah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva 

penawaran dan permintaan 



9 
 
 

 

1.6. Pengukuran Variabel  

 Berdasarkan batasan istilah yang telah ditentukan pengukuran variabel ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pengukuran variabel yang mempengaruhi penawaran ialah  

1. Luas panen (Ha) merupakan tanaman yang dapat dipanen setelah tanaman 

setelah tanaman tersebut cukup umur 

2. Harga produsen (Rp/Kg) merupakan harga rata-rata cabai merah yang 

diterima petani  

Pengukuran variabel yang mempengaruhi permintaan ialah 

1. Harga konsumen (Rp/Kg) merupakan harga rata-rata cabai merah yang 

dikeluarkan oleh konsumen kepada penjual  

2. Pendapatan per kapita (Rp) merupakan besarnya rata-rata pendapatan suatu 

negara  

3. Harga barang komplementer (Rp/Kg) merupakan harga rata-rata bawang 

merah yang dikeluarkan oleh konsumen kepada penjual 

 

 

 

 


