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BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Cabai kecil (Capsicum frutescens L) merupakan salah satu komoditas 

hortikultura yang banyak dihasilkan di Indonesia khususnya Jawa Timur mencapai 

250.007 ton pada tahun 2015. Berdasarkan Indarti (2016) data rata-rata produksi 

cabai kecil di Indonesia mulai tahun 2011 hingga tahun 2015, sentra produksi cabai 

rawit di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Sumatera Utara, Aceh, Nusa Tenggara Barat dan Bali. Adapun data rata-rata 

produksi cabai kecil di Indonesia yakni sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Produksi cabai kecil di Indonesia Tahun 2011-2015  

No Provinsi 
Produksi (ton) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jawa Timur 181.806 244.040 227.486 238.820 250.007 

2 Jawa Barat 105.237 90.522 123.756 115.831 112.634 

3 Jawa Tengah 65.277 84.997 85.361 107.953 149.990 

4  Nusa Tenggara Barat 19.666 29.700 28.927 64.014 73.525 

5 Aceh 19.507 38.615 36.711 52.870 58.918 

6 Sumatera Utara 35.449 48.361 36.945 33.896 39.656 

7 Bali 17.055 16.040 20.425 28.439 31.248 

7 Lainnya 150.280 149.940 153.892 158.651 153.344 

Indonesia 594.277 702.215 713.502 800.473 869.938 

 Sumber : Data Sekunder diolah, 2018    

Usaha agribisnis cabai kecil memiliki peluang usaha yang baik dikarenakan 

tingginya harga cabai kecil di pasaran (Mantau & Antu, 2016). Selain itu usaha 

agribisnis cabai kecil juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas mulai 

dari proses budidaya, pemasaran, hingga pengolahan. Hal tersebut menjadi faktor yang 

mempengaruhi banyaknya usaha pembibitan cabai kecil di Indonesia.    
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Usaha pembibitan cabai kecil yang terus tumbuh mampu menyediakan 

persediaan bibit cabai sehingga dapat membantu petani dalam meningkatkan kapasitas 

produksinya. Menurut Ibrahim (2012) Peningkatan output produksi akan membawa 

pengaruh terhadap permintaan input di sektor produksi tersebut. Semakin tinggi output 

produksi maka akan semakin tinggi pula permintaan input di sektor produksi. 

Keterkaitan yang seperti ini disebut dengan keterkaitan kebelakang (Backward 

Linkages) karena keterkaitannya bersumber dari mekanisme penggunaan input 

produksi.  

Usaha bibit cabai juga dapat mempermudah petani dalam melakukan budidaya 

cabai. Pembibitan merupakan proses penanaman benih yang sudah siap dapat 

disemaikan di kantung plastik atau di tempat persemaian (Seed Bed), kantung plastik 

untuk persemaian diisi campuran tanah dan pupuk kandang. Tempat persemaian baik 

yang menggunakan kantung plastik maupun di seed bed sebaiknya diberi naungan atap, 

hingga berumur 30 – 40 hari. Menurut Prajananta (2011)bibit cabai siap tanam bila 

jumlah daunnya telah mencapai 3-4 helai. Bahkan, bila kondisi memaksa, bibit cabai 

dapat ditanam pada saat daun sejati baru muncul.  

Sebagaimana usaha pada umumnya, usaha pembibitan cabai kecil juga 

memerlukan pada adanya studi kelayakan secara finansial untuk mengukur layak atau 

tidaknya usaha tersebut (Kasmir & Jakfar, 2012). Manfaat studi kelayakan bisnis untuk 

menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan 

pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Berdasarkan 

ilustrasi tersebut maka dirasa perlu dilakukan penelitian yang berjudul Analisis 
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Kelayakan Usaha dan Pemasaran Bibit Cabai Kecil (Desa Karanganyar Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang).   

1.2 Rumusan Masalah  

 Permasalahan penelitian tentang usaha pembibitan dan pemasaran bibit cabai 

kecil, dirumuskan sebagai berikut  

1. Apakah usaha pembibitan cabai kecil di Desa Karanganyar Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang layak secara finansial?  

2. Bagaimana pemasaran bibit cabai kecil di Desa Karanganyar Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Menganalisis kelayakan finansial usaha pembibitan cabai kecil di Desa 

Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 

2. Mengetahaui pemasaran bibit cabai kecil di Desa Karanganyar Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang. 

1.4 Kegunaan  

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi bagi pemilik usaha bibit tentang kelayakan finansial usaha 

pembibitan cabai kecil di Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten 

Malang. 
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2. Memberikan informasi bagi pemilik usaha bibit tentang pemasaran usaha 

pembibitan cabai kecil di Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten 

Malang.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini berguna sebagai referensi atau dasar 

pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.   

1.5 Batasan Masalah  

 Batasan masalah dalam penelitian berguna untuk mengetahui ruang lingkup 

pembahasan dalam penelitian. Terkait dengan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti 

memiliki keterbatasan waktu, biaya, serta kemampuan yang dimiliki. Sehingga 

penelitian ini berfokus pada:  

1. Obyek penelitian ini adalah usaha pembibitan cabai kecil di Desa Karanganyar 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang sudah berjalan minimal 2 

tahun produksi.  

2. Data yang diteliti adalah hasil produksi 2 tahun mulai dari 2016 hingga 2017 

diasumsikan semua produksi habis terjual.  

3. Analisis kelayakan finansial usaha bibit cabai kecil meliputi Biaya Investasi (I), 

Biaya Operasional Maintenance (OM), Benefit (B), Net Present Value (NPV), 

Internal Rate Return (IRR), B/C rasio dan Payback Period. 

4. Pemasaran untuk menentukan proses penyampaian barang dan jasa dari produsen 

kepada konsumen.    
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1.6 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.6.1 Batasan Istilah   

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, istilah dalam penelitian 

ini diuraikan sebagai berikut:   

1. Analisis kealayakan finansial adalah analisis kelayakan yang melihat dari sudut 

pandang pelaku usaha atau pemilik. Cash-flow menjadi aspek yang perlu 

diperhatikan dalam analisis finansial suatu usaha. Cash-flow merupakan 

perbandingan antara hasil penerimaan atau penjualan kotor (benefit) dengan jumlah 

biaya pengeluaran (Total Cost) yang dinyatakan dalam nilai sekarang guna 

mengetahui kriteria kelayakan/ keuntungan suatu proyek.   

2. Biaya investasi (I) adalah biaya yang dilakukan oleh pelaku usaha meliputi biaya 

pengurusan izin, biaya pembelian aktiva tetap (tanah, bangunan, peralatan, dan 

aktiva berwujud lainnya) dan biaya pembelian aktiva tidak tetap berwujud (hak 

cipta, lisensi, merek dagang). 

 3. Operation and Maintenance (OM) adalah biaya untuk mengoperasikan sistem agar 

sistem tersebut dapat beroperasi dengan baik. Biaya operasi dan perawatan meliputi 

upah pekerja, biaya overhead (listrik dan air) serta biaya pemeliharaan hardware. 

4. Biaya penyusutan adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha atas aktiva 

tetap yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu. Metode yang digunakan dalam 

perhitungan biaya penyusutan adalah metode garis lurus. 

5. Benefit adalah penerimaan total produksi atas hasil penjualan outputnya. 

6. Net Present Value (NPV) merupakan selisih antara pemasukan dan pengeluaran 

dikalikan dengan diskon factor berdasarkan bunga bank yang telah ditetapkan.  
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7. Internal Rate Return (IRR) merupakan formula yang digunakan untuk menghitung

tingkat bunga pada saat arus kas bernilai 0 (nol) atau pada saat laba yang telah

didiskon faktor bernilai 0 (nol).

8. Benefit Cost Ratio (BCR) merupakan analisis yang digunakan untuk melihat sejauh

mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi

nilai sekarang

9. Payback periode (PP) adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan

kembali jumlah modal yang ditanam, semakin cepat semakin baik karena semakin

kecil resiko yang didapat.

11.Pemasaran diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperlancar dan

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen,

sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga,

tempat, dan saat dibutuhkan).

1.6.2 Pengukuran Variabel  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan pengukuran tertentu yaitu 

: 

1. Biaya Investasi (I), Biaya Operasional dan Maintenance (O&M), dan Benefit (B),

dihitung dalam satuan rupiah.

2. Net Present Value (NPV) dihitung dalam satuan rupiah dengan menggunakan

asumsi Discount Factor (DF) yang telah ditetapkan yakni sebesar 0,0075%.

3. Internal Rate Return (IRR) dihitung dalam satuan persen (%).

4. Pacback Period (PP) dihitung dalam jangka waktu bulan atau tahun.



7 
 

 

 


