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BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Agribisnis hortikultura yang cukup banyak diusahakan oleh masyarakat salah 

satunya adalah cabai (Capsicum Annuum L)(Rismawanto, Budiningsih, & 

Watemin, 2016). Cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin diantaranya 

Kalori, Protein, Lemak, Kabohidarat, Kalsium, Vitamin A, B1 dan Vitamin 

C(Nurfaiach, 2010). Berdasarkan catatan Direktorat Hortikultura (2017), cabai 

merah mengandung banyak zat gizi yang sangat diperlukan untuk kesehatan tubuh 

manusia, cabai merah mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, 

besi, vitamin-vitamin, dan mengandung senyawa-senyawa alkaloid, seperti 

capsaicin, flavenoid, dan minyak esensial.Cabai merah banyak digunakan sebagai 

bahan baku industri pangan, meskipun cabai merah bukan bahan pangan utama 

masyarakat Indonesia, namun komoditi ini tidak dapat ditinggalkan.  

Menurut pusat data dan informasi pertanian Indarti (2016), menunjukkan Jawa 

Timur berada pada tingkat pertama dengan rata-rata kontribusi produksi cabai 

rawit sebesar 31,03%. Peringkat kedua setelah Jawa Timur adalah Jawa Barat 

(14,89%), Jawa Tengah (13,41%), Nusa Tenggara Barat (5,86%), Aceh (5,61%), 

Sumatera Utara (5,28%) dan Bali (3,08%). Produksi dari provinsi tersebut 

mencapai 79,17% dari total produksi cabai rawit Indonesia, sedangkan provinsi 

lainnya memberikan kontribusi kurang dari 2%. Berdasarkan data yang dihimpun 

oleh Supriyatna, Hasanah, & Gultom, (2014), produksi cabai rawit tahun 2014 

sebesar 0,800 juta ton, mengalami kenaikansebanyak 86,98 ribu ton (12,19%) 

dibandingkan tahun 2013. Kenaikan produksi cabai rawit dari tahun 2013 ketahun 
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2014 terjadi di Pulau Jawa sebesar26,59 ribu ton (5,99 %) dan di luar Pulau Jawa 

sebesar 60,39 ribu ton(22,41%). 

Cabai merah mendapat perhatian karena harga sangat berfluktuasi yang terjadi 

pada komoditas tersebut berakibat langsung pada perekonomian nasional dan 

dampaknya mampu menyebabkan inflasi. Harga cabai merah yang sangat 

fluktuatif menjadikan komoditas ini sulit untuk dapat diprediksi (Sukmawati, 

Sulistyowati, Karmana, & Wikarta, 2016). Fluktuasi harga cabai merah yang 

sering terjadi, umumnya disebabkan oleh ketersediaan pasokan cabai merah yang 

tidak merata sepanjang tahun akibatnya harga cabai biasanya akan meningkat naik 

ketika pasokan di pasar sedikit, terutama saat mendekati hari-hari besar. 

Sebaliknya harga komoditas ini akan segera turun ketika pasokan dari sentra 

produksi meningkat di pasar.  

 Permintaan cabai merah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri pengolahan 

pangan. Cabai yang memiliki harga yang cukup tinggi sehingga memiliki peluang 

usaha agribisnis yang baik. Cabai yang nilai ekonominya tinggi dapat 

meningkatkan pendapatan petani, serta dapat menyerap berbagai tenaga kerja 

mulai dari bidang budidaya, pemasaran, pembibitan bahkan pengolahan. 

Diversifikasi produk olahan bertujuan meningkatkan konsumsi cabai dengan cara 

menganekaragamkan olahan hasil pertanian. Proses pengolahan cabai di tingkat 

petani dapat dikatakan minim. Hal ini dikarenakan usaha pengolahan cabai masih 

berpegang dari segi kuantitas dan kecepatan dalam menghasilkan uang sehingga 

selama ini petani cabai menjualnya masih dalam bentuk segar.  

 Usaha yang bergerak di bidang pangan senantiasa mengarahkan usahanya 
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untuk menghasilkan produk yang terbaik dengan keuntungan yang besar. Usaha 

ini tidak begitu saja dapat terjadi dengan sendirinya. Pengembangan daya saing 

menjadi penting untuk membantu usaha/industri untuk bertahan dalam 

persaingan. Menjalankan suatu usaha memerlukan bukti untuk mengetahui 

kelayakan usaha produk sambal cabai apakah usaha ini layak atau tidak 

untukdijalankan di waktu yang akan datang dan dapat bersaing dengan usaha 

dalam komoditas lain. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Analisis 

Nilai Tambah dan Efisiensi pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapa pendapatan usaha sambal cabai di Kota Malang? 

2. Bagaimana nilai tambah pengolahan cabai menjadi sambal cabai? 

3. Berapa nilai efisiensi yang diperoleh usaha produk sambal cabai di UKM Kota 

Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

jawaban dari rumusan masalah diatas yaitu: 

1. Menganalisis pendapatan usaha sambal cabai di Kota Malang. 

2. Menganalisis nilai tambah dari pengolahan cabai menjadi sambal cabai. 

3. Menganalisis nilai efisiensi yang diperoleh usaha produk sambal cabai di 

UKM Kota Malang 

1.4 Kegunaan 

Penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk pembaca diantaranya: 
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1. Memberi referensi penelitian yang telah dilakukan dan sebagai dasar 

pengembangan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Menjadi sumberinformasi bagi pengusaha dalam penjualan produk sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan masalah penelitian ini ditujukan untuk menghindari penafsiran yang 

salah dan lebih terfokus, maka disusun sebagai berikut:  

1. Penelitian dilakukan di Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Klojen, 

Blimbing, dan Sukun. 

2. Subjek yang diambil hanya empat UKM pada Kota Malang.  

3. Subjek yang diteliti hanya mencakup ketentuan tertentu dan di tentukan oleh 

metode penelitian yaitu purposive sampling dengan kriteria minimal 2 tahun 

usaha dan memiliki PIRT. 

4. Produk yang diteliti berupa sambal yang memiliki campuran berbahan cabai 

segar.  

5. Aspek yang diteliti yaitu aspek finansial. 

6. Analisis yang digunakan yaitu analisis biaya dan pendapatan dikarenakan 

objek penelitian berkategori industri rumah tangga. 

7. Pendapatan dihitung dalam satuan rupiah per proses produksi. 

8. Sambal cabai yang dihitung dalam analisis nilai tambah merupakan sambal 

hasil produksi dalam usaha tersebut dengan rasa dan harga yang berbeda. 

9. Penggunaan harga bahan baku yang digunakan pada nilai tambah yaitu harga 

pada bulan Desember 2017. 
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1.6 Definisi Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ruang 

lingkup pembahasan dalam penelitian agar tidak menjauhi lingkup penelitian dan 

data akan diambil berdasarkan pengukuran tertentu. Penelitianini memfokuskan 

pada: 

1. Total Biaya (TC) merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang 

dikeluarkan UKM untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu periode 

tertentu.  

2.  Total Penerimaan (TR) merupakan hasil kali jumlah barang yang terjual 

dengan harga jual per unit.  

3. Total Pendapatan (π) merupakan perolehan keseluruhan pendapatan dari 

jumlah barang yang terjual pada saat tingkat harga tertentu.   

4. Nilai tambah yaitu selisih antara nilai pengorbanan yang digunakan selama 

proses produksi berlangsung dengan nilai komoditas yang mendapat 

perlakuan pada tahap tertentu. 

5. R/C rasio yaitu perbandingan antara nilai penerimaan dengan total biaya yang 

berguna untuk menghitung nilai efisiensi suatu usaha.  

1.7 Pengukuran Variabel 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menguji data yang telah diperoleh. Data 

tersebut akan diambil berdasarkan pengukuran tertentu yaitu: 

1. Total biaya (TC) dihitung dalam satuan rupiah seluruh kali produksi dalam 

satuan tertentu berdasarkan jenis bahan yang digunakan. 

2. Harga produksi yaitu harga jual produk dihitung dalam satuan rupiah per 

kemasan. 
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3. Total pendapatan (π) dihitung dalam satuan rupiah. 

4. Nilai tambah dihitung dalam satuan rupiah. 

 


