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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cabai merupakan sayuran yang memiliki peran penting dalam pertanian di 

Indonesia. Cabai dikonsumsi fresh maupun diolah dalam bentuk saos sambal atau 

pasta. Umumnya jumlah produksi cabai ditentukan oleh luas panen dan 

produktivitas lahan (Ibrahim, 2012). Cabai merupakan salah satu sayuran yang 

permintaannya cukup tinggi baik untuk pasar domestik maupun ekspor ke 

mancanegara, seperti Malaysia dan Singapura. Penduduk Indonesia sebagian 

besar mengonsumsi cabai dalam bentuk segar, kering dan olahan. Cabai 

merupakan salah satu produk hortikultura utama sektor pertanian di Indonesia. 

Produksi cabai merah nasional pada tahun 2012 mencapai 935.557 ton dimana 

terjadi kenaikan produksi sebesar 7,28% dibandingkan tahun 2011 yang produksi 

cabainya sebesar 888.852 ton. Produksi cabai rawit nasional pada tahun 2012 

mencapai 697.274 ton dimana produksi mengalami peningkatan sebesar 17,34 % 

(Kementrian Pertanian, 2015). 

Kabupaten Kediri mempunyai potensi sebagai sentra produksi komoditas 

cabai. Menurut Ibrahim, 2012 ada empat wilayah unggulan dalam produksi 

komoditas cabai, yakni Kecamatan Kepung, Kecamatan Puncu, Kecamatan Papar, 

Kecamatan Pagu. Adanya wilayah dengan komoditas unggulan maka akan 

mempermudah untuk meningkatkan produktivitas komoditas cabai dan dapat 

mempermudah mengembangkan potensi wilayah tersebut agar dapat bersaing di 

pasar.  

Komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang memiliki posisi 

strategis, dimana berdasarkan pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim) 

maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi,  kemampuan 

sumberdaya  manusia, infrastruktur,  dan  kondisi sosial budaya setempat) layak 

untuk dikembangkan  di  suatu wilayah (Badan Litbang Pertanian, 2003). 

Komoditas unggulan di Kabupaten Kediri ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

bahwa tidak semua komoditas sayuran cocok dikembangkan di semua tempat. 
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Setiap tempat atau wilayah memiliki keunggulan tertentu karena kekhasan 

wilayahnya. Komoditas sayuran yang dikembangkan merupakan komoditas 

spesifik yang sesuai dengan kekhasan wilayah tersebut, sehingga diharapkan 

komoditas sayuran tersebut dapat bersaing baik di pasar regional, nasional, 

maupun internasional. Keuntungan memiliki komoditas unggulan yakni dapat 

menjadi sektor basis yang dapat mengekspor produknya ke luar wilayahnya. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, perkembangan komoditas di 

Kabupaten Kediri, kecamatan yang menjadi sektor basis dan non basis luas areal 

tanam cabai besar dan cabai kecil, kecamatan yang menjadi sektor basis dan non 

basis produksi cabai besar dan cabai kecil, dan kecamatan yang menjadi sektor 

basis selama tiga tahun berturut-turut.   

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  maka disusun permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan komoditas cabai di Kabupaten Kediri? 

2. Apakah komoditas cabai besar merupakan komoditas basis di Kabupaten 

Kediri? 

3. Apakah komoditas cabai kecil merupakan komoditas basis di Kabupaten 

Kediri? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian adalah 

untuk: 

1. Mengetahui perkembangan komoditas cabai di Kabupaten Kediri. 

2. Menganalisis Location Quotient komoditas cabai besar di Kabupaten Kediri. 

3. Menganalisis Location Quotient komoditas cabai kecil di Kabupaten Kediri. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak 

yang berminat maupun pihak yang terkait dalam penelitian ini, khususnya : 

1. Bagi masyarakat akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan masukan untuk penelitian lebih lanjut.  
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2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai 

dampak kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah kepada petani cabai 

besar dan cabai kecil. 

3. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara 

meningkatkan kualitas yang baik dan produktivitas. 

 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel  

1.4.1 Batasan Istilah 

Istilah dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Cabai besar (Capsicum annuum L.) adalah buah dan tumbuhan anggota genus 

Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu. 

2. Cabai kecil (Capsicum frutescens L.) memiliki beberapa nama daerah antara 

lain : di daerah Jawa menyebutnya dengan lombok japlak, mengkreng, cengis, 

ceplik, atau cempling. Dalam Bahasa Sunda cabai rawit disebut cengek. 

Sementara orang-orang di Nias dan Gayo menyebutnya dengan nama lada 

limi dan pentek. Secara internasional, cabai rawit dikenal dengan nama thai 

pepper. 

3. Sektor basis merupakan sektor yang dapat memenuhi kebutuhan di 

wilayahnya sendiri dan mempunyai kemampuan untuk mengekspor ke 

wilayah lain. 

4. Sektor non basis merupakan sektor yang hanya dapat memenuhi kebutuhan di 

wilayahnya sendiri dan cenderung melakukan impor dari wilayah lain. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Luas areal panen komoditas cabai pada tingkat kecamatan diukur dalam 

satuan hektar (ha). 

2. Luas areal panen komoditas cabai pada tingkat Kabupaten Kediri diukur 

dalam satuan hektar (ha). 

3. Produksi cabai besar diukur dalam satuan kuintal. 

4. Produksi cabai kecil diukur dalam satuan kuintal. 

  




