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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang dianggap 

relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini membahas tentang analisis kelayakan 

usaha dan pemasaran bibit cabai kecil di Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo 

Kabupaten Malang. Sehingga penelitian tentang kelayakan ekonomi produksi cabai, 

tingkat pengembalian investasi cabai, pemasaran cabai, penerimaan dan pendapatan 

usaha tani cabai dengan berbagai metode analisis dianggap penting dalam memperkuat 

penelitian ini.    

Penelitian yang dilakukan Murthy et al (2009) dalam Journal Horticultura 

Science menguji kelayakan ekonomi produksi cabai dan tomat dalam polyhouse 

berventilasi alami dengan kategori biaya sedang dengan sistem irigasi tetes. Data 

dihasilkan dengan metode akuntansi biaya untuk memperkirakan kelayakan produksi 

dan dianalisis dengan menggunakan metode evaluasi proyek, seperti Pay Back Period 

(PBP), Benefit Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return 

(IRR). Budidaya cabai di polyhouse ternyata sangat layak yang tercermin dari 

tingginya nilai NPV (Rs.3,23,145/500 m2), BCR (1,80) dan IRR (53,7%) dengan masa 

pengembalian kurang dari dua tahun. Persamaan penelitian terletak pada penggunaan 

metode evaluasi proyek dalam menghitung NPV, IRR, BCR, dan PP. Sedangkan letak 

perbedaannya terdapat pada tidak adanya analisis pemasaran dalam penelitian tersebut.  

Laporan penelitian Ibrahim (2012) menyatakan bahwa pemasaran cabai di Kediri 

dan Blitar berjalan dengan baik. Lingkup pemasaran kolektor kecil hanya di Desa dan 

Kecamatan; sementara kolektor besar memiliki cakupan yang lebih luas yang 
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mencakup Kecamatan antar Kabupaten. Dalam hal ini, pedagang grosir menjangkau 

cakupan yang lebih luas tidak hanya antar Kabupaten tetapi juga antar Provinsi. Petani 

cabai besar di Kediri menjual 70% produknya ke pedagang grosir di pasar Pare, Kediri. 

Hanya 30% dari total petani cabai besar yang menjual produknya ke kolektor lokal. 

Kolektor menjual lebih dari 80% produk mereka ke pedagang grosir (jumlah yang sama 

dengan 25% dari total cabai), dan menjual 17% produk mereka ke pengecer lokal di 

beberapa pasar.  

Sedangkan di Blitar, 50% petani cabai besar menjual produknya ke kolektor di 

daerah setempat khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari pedagang besar. 

Pengumpul tersebut menjual produknya ke kolektor besar di Blitar dan pedagang grosir 

di Kediri. Sedangkan pedagang grosir mendistribusikan produknya ke Kota lain seperti 

Surabaya, Jakarta, Jambi, Kalimantan, dan Pekanbaru. Tidak ada perbedaan mendasar 

antara rantai pemasaran cabai kecil dan cabai besar di setiap Kabupaten. Perbedaannya 

hanya terletak pada jumlah arus produk ke Jakarta atau Kota besar lainnya dimana 

jumlah cabai besar lebih banyak dari jumlah cabai kecil. Cabai kecil kebanyakan 

didistribusikan ke beberapa Kota di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Persamaan 

penelitian terletak pada analisis pemasaran tetapi pada penelitian tersebut lebih rinci 

dalam membahas saluran, share, dan margin pemasaran yang dilakukan.  

Penelitian Guleria et al (2017) yang berjudul Cost of Cultivation and Economic 

Feasibility of Grafted Harar (Terminalia chebula) In Himachal Pradesh. Menjelaskan 

variabel biaya budidaya, areal budidaya, hasil panen, surplus yang dipasarkan dengan 

metode Payback Period (PP), Benefit Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV) dan 

Internal Rate of Return (IRR). Hasil penelitian menyatakan bahwa rata rata biaya 
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budidaya/tahun yaitu Rs 13550 per 100 tanaman. Biaya pemeliharaan harar meningkat 

dari Rs 12241.78 menjadi Rs 123675.30 selama tahun ke 2 sampai tahun ke 15 dengan 

laba bersih yang bervariasi dari Rs (-) 12241 sampai 116262. Periode pengembalian 

modal berjalan menjadi 9 tahun dengan NPV senilai Rs226,106, keuntungan rasio 

biaya senilai 1,57 dan tingkat pengembalian internal (IRR) sebesar 33 persen. 

Persamaan penelitian terletak pada metode evaluasi proyek dalam menghitung NPV, 

IRR, dan PP. Sedangkan Perbedaannya tidak adanya analisis pemasaran dalam 

penelitian tersebut.  

Penelitian Yanti (2014) membahas tentang Studi Kelayakan Usahatani Cabai 

Besar (Capsicum Annum L.) Di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota 

Samarinda. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penerimaan dan 

pendapatan usahatani cabai keriting. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

analisis usaha tani yaitu TR = Total penerimaan (Total revenue) TC = Total Biaya 

(Total cost) Income (pendapatan) dan R/C ratio. Hasil penelitian Pendapatan usahatani 

cabai keriting secara keseluruhan yakni sebesar Rp. 73.902,149 atau Rp. 

7.390,215/responden/ha. Sedangkan nilai R/C ratio sebesar 2,39 artinya untuk setiap 

pengeluaran sebesar Rp. 15.000 maka akan diperoleh penerimaan sebesar Rp. 35.850. 

Persamaan penelitian terletak pada perhitungan total penerimaan dan pendapatan. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada metode analisis yang digunakan. Pnelitian 

tersebut menggunakan metode analisis usaha tani.  

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut yang membahas tentang 

kelayakan usaha dengan berbagai metode analisis yang digunakan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian kelayakan usaha dan pemasaran bibit cabai kecil. 
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Penelitian ini membahas kelayakan kriteria investasi dalam usaha bibit cabai kecil, 

serta distribusi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha bibit cabai kecil di Desa 

Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.       

2.2 Landasan Teori    

Penelitian ini mencakup beberapa konteks yang didasari oleh beberapa 

landasan teori diantaranya: Teknis budidaya pembibitan cabai kecil, kelayakan 

finansial dan pemasaran.  

2.2.1 Teknis Budidaya Pemibibitan Cabai Kecil    

 Cabai kecil (Capsicum frutescens L) yang biasa disebut dengan cabai rawit atau 

lombok jempling merupakan salah satu komoditas penting dalam pertanian di 

Indonesia. Cabai tersebut memiliki banyak varietas yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Varietas Cabai Kecil   

No Varietas Keterangan 

1 Nirmala Varietas ini merupakan cabai rawit hibrida dengan warna dasar 

kuning dan menjadi merah pada saat tua. Cabai produksi East 

West Seed Indonesia ini mempunyai pertumbuhan tanaman yang 

seragam, berbuah banyak, dan sangat bagus untuk disambal.  

2 Santika Varietas ini merupakan cabai rawit hibrida dengan warna dasar 

hijau dan menjadi merah pada saat tua. Cabai produksi East West 

Seed Indonesia ini mempunyai ukuran kecil dan cocok sebagai 

teman makan gorengan.   

3 Sonar  Cabai rawit hibrida ini beradaptasi luas di dataran rendah sampai 

tinggi dan mudah dalam perawatannya. Tanaman tegak dengan 

ruas pendek dan berbuah sangat lebat. Buah berwarna hijau gelap 

saat muda dan berubah menjadi merah mengilap setelah masak. 

Buah berukuran panjang ± 55 cm, diameter ± 0,6 cm, dan rasanya 

sangat pedas. Umur panen ± 73 HST dengan potensi hasil ± 20 

ton/ha.      

4 Cakra Putih  Cabai ini termasuk cabai rawit bukan hibrida yang sangat popular. 

Buah berwarna putih kekuningan yang berubah merah cerah saat 

masak. Pertumbuhan tanaman sangat kuat dengan membentuk 

banyak percabangan. Posisi buah tegak ke atas dengan bentuk 

agak pipih dan rasa sangat pedas. Varietas ini dapat dipanen pada 

umur ± 105 HST dengan potensi hasil ± 12 ton/ha. Cakra putih 

tahan serangan penyakit antarnoksa. Buah ini memeiliki panjang 

± 3 cm, diameter ± 0,75 cm.     

5 Cakra hijau  Varietas cabai rawit bukan hibrida ini mampu beradaptasi baik di 

dataran rendah maupun tinggi. Saat masih muda buahnya 

berwarna hijau dan setelah masak berubah menjadi merah. 

Potensi hasilnya 600 g/tanaman atau 12 ton.ha. Rasanya buahnya 

pedas dan tahan terhadap serangan hama atau penyakit yang biasa 

menyerang cabai. Buah memeilik ukuran panjang ± 3 cm, dan 

diameter ± 0,75 cm. Umur panen ± 85-90 HST. Cakra hijau 

maupun Cakra putih merupakan varietas cabai rawit dari Tanindo 

yang bermerek Kapal Terbang ex-Thailand.      

Sumber: Prajananta (2011) 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam teknis budidaya cabai rawit yaitu 

penyiapan media tanam. Media tanam tersebut berupa campuran dua ember tanah 

subur dan satu ember pupuk kandang. Tanah dan pupuk kandang tersebut harus diayak 

terlebih dahulu. Sementara itu pupuk buatan yang digunakan yaitu 100 gram NPK. 

Unutk mencegah serangan hama dalam media tanam tersebut ditambahkan insektisida 

baik berupa bubuk atau butiran dengan dosis sebanyak 70 gram. Bahan bahan tersebut 
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dicampur hingga rata. Media tanam tersebut dimasukkan kedalam polybag berukuran 

12 x 8 cm yang sudah di lubangi. Polybag tersebut ditempatkan pada bedengan berbeda 

dengan tepian kayu atau batu bata.  

 Langkah kedua dalam penyemaian benih cabai adalah penyeleksian benih. 

Dalam penyeleksian benih tersebut seluruh biji cabai dimasukkan ke dalam gelas berisi 

air. Benih yang mengambang dalam gelas berisi air menunjukkan bahwa benih 

berkualitas jelek. Benih di rendam dalam larutan bakterisida, fungisida dan zat 

perangsang tumbuh dengan dosis 0,01% dimana sebanyak 1 liter konsentrasi masing-

masing bahan adalah 1 cc atau 1 gram. Benih tersebut direndam selama satu malam 

dengan tujuan mempercepat perkecambahan benih. Simpan benih selama dua hari dan 

tanam ke dalam polybag yang sudah disediakan. Saat menanam gunakan kayu kecil 

seukuran pensil untuk membuat lubang tanaman sedalam 0,5 cm. Satu lubang tanaman 

disi satu biji cabai. Tutup lubang dengan tanah atau pupuk kandang yang sudah diayak 

halus.  

 Langkah ketiga yitu memastikan bedengan pembibitan aman dari berbagai 

gangguan dengan atap dari plastik transparan. Tinggi atap plastik dari permukaan 

bedengan sekitar 0,5 meter. Selain mencegah dari paparan sinar matahari langsung, 

atap plastik juga menjaga bedengan dari siraman air hujan, hama dan penyakit, serta 

menjaga kelembapan tanah. Perawatan bibit tersebut dilakukan melalui penyiraman, 

pemupukan serta pemeriksaan terhadap hama dan penyakit. Semua gulma yang tumbuh 

dibedengan harus segera dicabut dan disingkirkan (Prajananta, 2011). 

 Menurut Prajnanta (2011) bibit cabai siap tanam bila jumlah daunnya telah 

mencapai 3-4 helai. Bibit cabai kecil siap dijual pada usia 30-40 hari setelah masa 
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tanam. Salah satu faktor yang sering menyebabkan rusaknya produk hortikulutra, 

khususnya cabai rawit yaitu terletak pada jarak tempuh yang jauh antara tempat 

produksi dengan lokasi pemasaran. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses 

distribusi yaitu kondisi kendaraan (truk pengagkut/pickup), kelayakan jalan maupun 

tata letak produk dalam bak pengangkut kendaran tersebut. Selain itu sirkulasi udara 

harus diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan suhu merupakan hal penting  yang harus 

diperhatikan apabila proses pendistribusian yang cukup jauh/lebih dari 12 jam (Mantau 

& Antu, 2016).              

2.2.3 Kelayakan Finansial  

     Analaisis kelayakan usaha pada umumnya dibedakan menjadi analisis 

kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finanasial. Analisis ekonomi adalah hal-hal 

yang diperhatikan apakah adanya investasi proyek tersebut dapat membawa dampak 

secara skala makro terhadap pembangunan ekonomi, baik skala nasional, regional dan 

Kota/Kabupaten (Pasaribu, 2012).   

Analisis finansial adalah analisis kelayakan yang melihat dari sudut pandang 

pelaku usaha sebagai pemilik. Analisis finansial diperhatikan didalamnya adalah dari 

segi cash-flow yaitu perbandingan antara hasil penerimaan atau penjualan kotor 

(Gross-Sales) dengan jumlah biaya-biaya (Total Cost) yang dinyatakan dalam nilai 

sekarang untuk mengetahui kriteria kelayakan atau keuntungan suatu proyek. Hasil 

finansial sering juga disebut private returns. Beberapa hal lain yang harus diperhatikan 

dalam analisis finansial ialah waktu didapatkannya returns sebelum pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam pembangunan proyek kehabisan modal (Soetriono, 2010). 
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Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis (usaha) memerlukan 

sejumlah modal (uang), Modal yang digunakan untuk membiayai suatu usaha mulai 

dari biaya prainvestasi, biaya investasi dan biaya operasional. Secara umum menurut 

Kasmir & Jakfar (2012) komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berkut : 

1. Biaya prainvestasi terdiri dari : 

a. Biaya pembuatan studi 

b. Biaya pengurusan izin-izin 

2. Biaya pembelian aktiva tetap :  

a. Aktiva tetap berwujud antara lain : 

- Tanah  

- Mesin-mesin 

- Bangunan 

- Peralatan 

- Aktiva berwjud lainnya 

b. Aktiva tetap tidak berwujud antara lain : 

- Hak cipta 

- Lisensi 

- Merek dagang 

3. Biaya operasional yang terdiri dari : 

a. Upah  

b. Biaya listrk 

c. Biaya air 

d. Biaya pemeliharaan 

e. Pajak 

Benefit adalah penerimaan total yang merupakan manfaat ekonomis suatu 

proyek atau disebut juga aliran kas masuk sedangkan Net Benefit merupakan selisih 

total penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan (Suryana, 2013).        
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Analisis kelayakan finansial berguna untuk mengetahui layak atau tidaknya 

suatau investasi yang dilakukan menggunkan empat kriteria yaitu metode nilai 

sekarang bersih (Net Present Value), tingkat kembali hasil internal (Inernal Rate of 

Return), rasio biaya manfaat (Cost Beneft Ratio), dan periode pembayaran kembali 

(Payback Period). 

1. (NPV) Net Present Value 

Menurut Maftukin (2015) NPV merupakan selisih antara pemasukan dan 

pengeluaran yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of 

Capital (SOCC) sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang 

diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskon pada saat ini.  

2. (IRR) Internal Rate of Return 

Menurut Imron (2015) Internal Rate Return menghitung tingkat bunga pada 

saat arus kas sama dengan 0 (nol) atau pada saat laba (pendapatan dikurangi laba) yang 

telah didiscount factor sama dengan 0 (nol). IRR ini berguna untuk mengetahui pada 

tingkat bunga berapa proyek investasi tetap memberikan keuntungan. Jika bunga 

sekarang kurang dari IRR maka proyek dapat diteruskan sedangkan jika bunga lebih 

dari IRR maka proyek investasi lebih baik dihentikan.  

3. (BCR) Benefit Cost Ratio  

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

sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi 

nilai sekarang/present value (PV). Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat 

suku bunga.  Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari 1, proyek 

dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. 
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4. (PP) Payback Period  

Menurut Suryana (2013) Payback periode adalah jangka waktu imbal hasil atas 

modal, semakin cepat periode pembayaran kembalinya maka semakin baik bisnis 

tersebut.  

2.2.4 Pemasaran  

Pemasaran adalah suatu runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk 

memindahkan suatu produk dari titik awal produsen sampai ke titik konsumen dengan 

menciptakan kreasi bentuk (form), waktu (time), tempat (place), dan kepemilikan 

(poessession) (Anindita, Ratya & Baladina, 2017).  Pasar dan pemasaran merupakan 

dua sisi yang tidak dapat dipisahkaan satu sama lainnya. Pasar dan pemasaran memiliki 

tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya, 

dengan kata lain setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran dan setiap 

kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar (Kasmir & Jakfar, 

2012).  

Analisis permasalahan dalam pemasaran paling tidak ada lima macam 

pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan komoditi, pendekatan 

kelembagaan, pndekatan fungsional, pendekatan organisasi industri, pendekatan 

efesiensi pasar atau pendekatan analitis dan pendekatan manejemen pemsaran. 

Pendekatan komoditi adalah melihat fenomena pemasaran dengan cara mempelajari 

komoditi atau kelompok komoditi yang dianalisis sebagai fokus. Perbedaan komoditi 

yang dianalisis akan memberikan organisasi dan operasi di pasar yang berbeda, 
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sehingga akan menghasilkan karakteristik yang berbeda (Anindita, Ratya & Baladina, 

2017).    

2.3 Kerangka Pemikiran 
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