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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Kurniawan et al (2013) menganalisis rantai pasokan (supply 

chain) komoditas cabai merah besar di Kabupaten Jember meneliti tentang 

bagaimana mekanisme rantai pasokan yang terkait dengan aliran produk, aliran 

informasi, serta aliran keuangan pada komoditas cabai merah besar di Kabupaten 

Jember dan bagaimana tingkat pada efisiensi rantai pasokan komoditas cabai 

merah besar di Kabupaten Jember. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Jember, 

Kecamatan Wuluhan merupakan daerah lokasi pengambilan sampel petani cabai, 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dan analitik. 

Analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif serta analisis 

margin pemasaran.  

Pola aliran dalam rantai pasok cabai merah besar terbagi menjadi tiga 

yaitu aliran produk, aliran informasi, serta aliran keuangan. Aliran produk dapat 

dibedakan menjadi aliran produk berupa buah cabai merah besar dan aliran 

produk berupa produk olahan cabai merah besar dalam bentuk bumbu bali 

kemasan. Aliran Informasi terbagi menjadi aliran informasi secara horizontal dan 

aliran informasi secara vertikal. Aliran keuangan dibedakan menjadi 12 macam 

aliran, dimana sistem transaksi pembayaran sangat mempengaruhi kinerja dari 

setiap mata rantai. Rantai pasokan komoditas cabai merah besar di Kabupaten 

Jember adalah efisien jika dilihat dari: a) Nilai share keuntungan lebih besar bila 

dibandingkan dengan share biaya (ski > sbi) dan; b) Nilai share bagian harga  
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setiap mata rantai dinilai adil atau proporsional sesuai dengan fungsi yang 

dilakukan.  Terdapat saluran distribusi yang belum efisien bila dilihat dari nilai 

pangsa produsennya (PS) yang kurang dari 70%. Saluran-saluran distribusi 

tersebut terdiri dari: a) Saluran 1 yang merupakan saluran antara petani dengan 

lembaga kemitraan; b) Saluran 3, saluran 4, saluran 5 dan saluran 6, dimana 

keempat saluran tersebut memiliki rantai saluran yang panjang. Berikut adalah 

gambar 12 mata rantai yang berperan aktif dalam rantai pasok komoditas cabai 

merah besar di Kabupaten Jember yaitu :  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pola Aliran dalam Rantai Pasok Cabai Merah Besar di Kabupaten    

                  Jember (Kurniawan et al., 2013) 
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Penelitian Tubagus et al. (2016) dengan judul Analisis Rantai Pasokan 

(Supply Chain) Komoditas Cabai Rawit di Kelurahan Kemelembuai Kota 

Tomohon. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana mengetahui mekanisme 

rantai pasok terkait dengan aliran produk, aliran informasi, aliran keuangan serta  

bagaimana tingkat efisiensi cabai rawit di Kelurahan Kemelembuai Kota 

Tomohon. Metode penelitiannya adalah termasuk jenis penelitian deskriptif atau 

dikategorikan dalam metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

survei. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua sumber yaitu data primer 

dan data sekunder. Hasil penelitian komoditi cabai rawit adalah mekanisme rantai 

pasokan terkait dengan aliran produk, aliran informasi, aliran keuangan sudah 

efisiensi jika dilihat dari nilai share keuntungan pada setiap saluran. Aliran produk 

berupa buah cabai rawit yang segar, aliran informasi pada rantai pasok adalah 

aliran dari petani dengan setiap mata rantai yang terlibat dalam rantai pasokan 

cabai rawit di Kelurahan Kumelembuai, dan aliran keuangannya adalah dibedakan 

menjadi 7 macam aliran dimana dalam aliran keuangan tersebut, sistem transaksi 

pembayaran   yang  digunakan  selama   proses   distribusi  sangat  mempengaruhi

 kinerja dari setiap mata rantai. 

  Penelitian  Emhar et al., 2014 menganalisis rantai pasokan (supply chain) 

daging sapi di Kabupaten Jember. Meneliti tentang bagaimana aliran produk, 

aliran keuangan dan aliran informasi pada rantai pasokan daging sapi di 

Kabupaten Jember serta bagaimana tingkat efisiensi pemasaran pada rantai 

pasokan daging sapi dan berapakah nilai tambah pada proses pemotongan sapi 

potong. Metode pengambilan contoh dalam penelitian ini adalah teknik purposive 

sampling dan snowball sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 
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ini yaitu analisis efisiensi pemasaran, analisis dan margin pemasaran, analisis nilai 

tambah dengan metode Hayami. Hasil penelitian analisis rantai pasokan daging 

sapi di Kabupaten Jember adalah Rantai pasokan daging sapi memiliki 3 aliran 

yaitu aliran produk, aliran keuangan dan aliran informasi.  

Aliran produk mengalir dari peternak hingga ke konsumen akhir daging 

sapi. Aliran keuangan mengalir dari konsumen akhir daging sapi ke peternak, 

sedangkan aliran informasi mengalir dua arah dari peternak ke konsumen akhir 

daging sapi namun belum berjalan dengan optimal yang ditandai dengan adanya 

sisa produk yang tidak terjual setiap harinya. Saluran distribusi daging sapi di 

Kabupaten Jember adalah efisien berdasarkan nilai efisiensi pemasaran, margin 

pemasaran yang menguntungkan (Ski>Sbi) dan shared value yang proporsional 

sesuai dengan kontribusi yang diberikan setiap mata rantai. Rata-rata nilai tambah 

yang diperoleh Rp 33.144,68/kg atau 36,24 % dari total output yang dihasilkan. 

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu sama-sama 

mengkaji tentang bagaimana rantai pasok yang terdapat dalam suatu komoditas, 

serta efisiensi pemasaran terhadap komoditas tersebut. Analisis data yang 

digunakan menggunakan analisis deskriptif dan analisis efisiensi pemasaran. 

Metode pengambilan contoh dalam penelitian ini adalah teknik Simple Random 

Sampling dan Snowball Sampling. Sesuai dengan tujuan peneliti yaitu :  

(1) mengetahui mekanisme rantai pasok cabai rawit yang terkait dengan aliran 

produk, aliran informasi, dan aliran keuangan. (2) mengetahui efisiensi pemasaran 

rantai pasok komoditas cabai rawit di Kabupaten Malang. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah komoditas yang diteliti serta tempat 

penelitiannya. Beberapa metode pengambilan sampel juga berbeda dalam 
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penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling dan Snowball Sampling, 

sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan Purposive Sampling.  

2.2  Kajian Pustaka 

2.2.1  Cabai Rawit 

Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) merupakan salah satu tanaman 

hortikultura dari famili Solanaceae yang tidak saja memiliki nilai ekonomi tinggi, 

tetapi juga karena buahnya yang memiliki kombinasi warna, rasa, dan nilai nutrisi 

yang lengkap Kouassi et al (2012) dalam Edowai et al (2016). Menurut Cahyono 

(2003) dalam Edowai et al (2016) tanaman ini termasuk tanaman semusim atau 

tanaman berumur pendek yang tumbuh sebagai perdu atau semak, dengan tinggi 

tanaman dapat mencapai 1,5 m. Permasalahan yang sering muncul dalam 

budidaya cabai rawit antara lain keterbatasan lahan, cuaca buruk, serta serangan 

hama dan penyakit. Hama dan penyakit cabai semakin berkembang terutama 

karena resistensinya terhadap pestisida sehingga menimbulkan hama dan penyakit 

baru yang selama ini kurang diperhatikan sebagai hama dan penyakit utama 

(Prajananta, 2002 dalam Saraswati et al., 2012). 

Klasifikasi tanaman cabai rawit :  

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotylodenae 

Ordo   : Solanales 

Famili   : Solanaceae 

Genus   : Capsicum  
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Spesies  : Capsicum frutescens L. Anonim (2001) dalam Octaviani, 

Guntarti, & Susanti (2014).  

Menurut Endjang S & Meksy D (2015) dalam Edowai et al (2016) 

produksi buah dipengaruhi oleh tinggi tanaman (92%), diameter buah (89%), dan 

panjang buah (78%), dengan demikian semakin tinggi tanaman maka produksi 

buah akan semakin meningkat maka mutunya harus dipertahankan. Cabai rawit 

memiliki karakteristik tersendiri sebagai mutu yang harus dipertahankan, namun 

untuk keragaman ukuran, cabai rawit yang kecil-kecil memiliki ukuran antara 2 – 

2,5 cm dan lebar 5 mm, sedangkan cabai rawit agak besar memiliki ukuran 

panjang mencapai 3,5 cm dan lebar mencapai 12 mm Cahyono (2003) dalam 

Edowai et al (2016). Cabai mengandung 0,1 - 1% rasa pedas, yang disebabkan 

oleh kandungan zat capsaicin Cahyono (2003) dalam Edowai et al., (2016).  

Luas panen, produksi, dan rata-rata hasil produktivitas cabai rawit 

mengalami saat ini perubahan baik naik maupun turun. Fluktuasi harga musiman 

terjadi hampir setiap tahun dan meresahkan konsumen cabai. Lonjakan harga 

disebabkan oleh menurunnya pasokan, sementara permintaan konstan setiap hari, 

bahkan meningkat pada musim tertentu.  

 

Gambar 2.2 Grafik Fluktuasi Harga Rata-Rata Bulanan Cabai (Nauly, 2016) 
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Pola musim panen pada gambar 2.2 merupakan potensi kenaikan harga 

cabai terjadi pada akhir tahun dan awal tahun. Penurunan harga cabai berpotensi 

terjadi pada pertengahan tahun karena terjadi panen raya. Langkah yang dapat 

dilakukan dalam menyiasati fluktuasi harga ini adalah melalui peningkatan luas 

tanam pada musim hujan baik pada lahan baru di sentra produksi maupun lahan 

yang sudah ada. Pengaturan luas tanam dan produksi cabai pada musim kemarau 

juga perlu dilakukan untuk menghindari anjloknya harga cabai dan meruginya 

petani pada saat pasokan berlimpah. Selain itu, untuk menangani gejolak harga 

diperlukan kemitraan antara petani dengan pengusaha maupun industri 

pengolahan cabai (Nauly, 2016). 

 Fluktuaitifnya harga cabai rawit ini juga disebabkan karena cabai rawit 

merupakan penyumbang inflasi di Indonesia. Inflasi merupakan fenomena 

ekonomi yang sangat ditakuti oleh semua negara. Menurut Boediono (1989) 

dalam Nauly (2016) inflasi yaitu kecenderungan harga naik atau turun secara 

umum dan terus menerus. Berikut adalah komoditas penyumbang inflasi atau 

deflasi tahun 2016:  

Tabel 2.2 Komoditas Penyumbang Inflasi Tahun 2016 

No Volatile Food Persentase (%) Kontribusi (%) 

1 Cabai Merah 63,24 0,35 

2 Bawang Merah 33,11 0,17 

3 Bawang Putih 41,48 0,11 

4 Ikan Segar 3,03 0,09 

5 Cabai Rawit 41,10 0,07 

6 Minyak Goreng 6,62 0,06 

7 Kentang  23,98 0,04 

Sumber : (Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, 2017)  

  Tabel 2.2 menunjukkan data bahwa komoditas penyumbang inflasi antara 

lain, fluktuasi harga cabai rawit menduduki urutan penyebab inflasi ke lima 
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sebesar 41.10 %, sedangkan cabai merah menduduki urutan penyebab inflasi 

pertama sebesar 63,24 % (Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, 2017).  

 
 Gambar 2.3 Grafik Inflasi dan Harga Cabai Rawit (Departemen Kebijakan 

Ekonomi dan Moneter, 2017) 

 

Berdasarkan gambar 2.4 dapat diketahui bahwa harga cabai rawit 

mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan tingginya permintaan, 

sementara pasokan mengalami penurunan seiring dengan rusaknya tanaman cabai 

rawit sebagai dampak intensitas hujan yang tinggi di bulan Desember tahun 2016 

(Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, 2017). 

2.2.2 Rantai Pasok 

 Rantai pasok atau supply chain merupakan suatu konsep dimana terdapat 

sistem pengaturan yang berkaitan dengan aliran produk, aliran informasi maupun 

aliran keuangan (finansial). Pengaturan ini penting untuk dilakukan terkait 

banyaknya mata rantai yang terlibat dalam rantai pasok cabai rawit dan melihat 

karakteristik produk yang mudah kering dan harganya relatif tinggi jika 

dibandingkan dengan hasil komoditas pertanian lainnya (Emhar et al., 2014). 

Proses yang dilakukan oleh setiap mata rantai yang terlibat dalam proses 

distribusi suatu produk. Sebuah manajemen rantai pasokan agar diperoleh 

integrasi proses dari setiap mata rantai. Manajemen rantai pasokan komoditas 
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cabai merupakan suatu konsep pendekatan mekanisme sistem pengelolaan cabai 

secara total (Kurniawan et al., 2013).  Jaringan dari berbagai organisasi yang 

saling berhubungan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin 

menyelenggarakan pengadaan atau penyaluran barang tersebut, penyaluran 

mungkin kurang tepat karena istilah supply meliputi juga proses perubahan 

barang tersebut misalnya dari bahan mentah menjadi barang jadi Indrajit (2002) 

dalam Adinata (2013). 

 Supply Chain atau Rantai Pasok juga merupakan semua kegiatan atau 

usaha yang melibatkan semua pihak baik yang memproduksi dan menghasilkan 

barang atau jasa, mulai dari produsen, supplier bahan baku sampai pada 

konsumen akhir. Kegiatan mengelola penawaran dan permintaan, termasuk di 

dalamnya pengadaan bahan baku, input produksi, kegiatan atau proses produksi 

dan perakitan, kegiatan penyimpanan hasil produksi dan pengelolaan inventory, 

proses pengiriman dan penanganannya serta distribusi, sampai kepada 

pengiriman ke konsumen akhir. Bidang pertanian, penerapan rantai pasokan ini 

juga membuahkan hasil peningkatan efisiensi, sedangkan untuk bidang industri 

yang menggunakan bahan baku  dari pertanian konsep rantai pasok ini dengan 

mudah dapat diterapkan. Proses produksi pertanian sendiri, terutama di negara-

negara berkembang penerapannya seringkali menemukan beberapa tantangan dan 

kendala. Tantangan dan kendala tersebut adalah skala kepemilikan lahan yang 

sangat kecil (dibawah 0,1 hektar), ketidaktahuan petani penanam akan 

permintaan akhir konsumen dan juga aliran informasi harga dan servis yang tidak 

menentu (asymetric information) serta kedudukan yang tidak sama dalam mata 

rantai proses produksi. Petani sebagai penanam atau produsen seringkali tidak 
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dapat menentuan harga, yang berperan sebagai penentu harga biasanya adalah 

pedagang pengumpul ataupun pedagang tingkat yang lebih besar 

(kecamatan, antar-pulau, dan eksportir/importir) (Lokollo, 2012).  

Manfaat yang diperoleh apabila rantai pasok diterapkan adalah sebagai 

berikut:  

1. Kepuasan pelanggan, konsumen atau pengguna produk merupakan    

target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang 

dihasilkan.  

2. Meningkatkan pendapatan, semakin banyak konsumen yang setia 

untuk membeli produk tersebut maka pendapatan akan meningkat. 

Semakin pendek saluran pemasarannya pun akan meningkakan 

pendapatan karena untung yang diperoleh bisa lebih tinggi daripada 

saluran pemasaran yang panjang.  

3. Menurunnya biaya, pengintegrasian aliran produk yang baik dari 

perusahaan atau petani kepada konsumen akhir berarti mengurangi 

biaya-biaya pada jalur distribusi.  

4. Pemanfaatan aset semakin tinggi, aset terutama faktor manusia akan 

semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun 

keterampilan (Anwar, 2011) 

2.2.3 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu tehnik yang 

menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul 

dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi 

yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan 

menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut Nazir (2003) dalam Moleong 
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(2006) bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis deskriptif ini menitik 

beratkan pada survei lapang dengan observasi dan wawancara serta dokumentasi 

sampel responden. 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan 

dari yang diwawancarai yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh 

peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang. Wawancara tersebut 

biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga 

didapat data informatik yang orientik. Metode interview adalah sebuah dialog atau 

tanya jawab yangdilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan 

terwawancara (nara sumber) dilakukan secara berhadap-hadapan (face to face) 

(Moleong, 2006). 

 Observasi merupakan metode ilmiah yang dapat diartikan sebagai 

pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Suatu penyelidikan yang dilakukan secara 

sistematik dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata 

terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu 

terjadi. Perbandingannya metode survey metode observasi lebih obyektif. Metode 

ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

fenomena yang akan diteliti. Pengamatan atau pemusatan memperhatikan obyek 

dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi mengobservasi dilakukan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap (Moleong, 2006). 
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 Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data 

yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa cacatan buku, surat, transkip, majalah, prasasti, notulen, 

rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan 

dengan masalah penelitian. Penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan 

data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan 

rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun 

menolak hipotesis tersebut (Moleong, 2006).  

2.2.4  Analisis Efisiensi Pemasaran  

 Pemasaran yang efesien merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam 

sistem  pemasaran,  dimana  sistem  pemasarn  memberikan  kepuasan  kepada  

setiap  pihak-pihak yang terlibat produsen, konsumen, dan lembaga-lembaga 

pemasaran. Menurut (Sudiyono, 2001) untuk mengukur  efesiensi  pemasaran  

dapat  dilakukan pendekatan struktur,  keragaan,  dan  tingkah laku  pasar.  Upaya  

perbaikan  efesiensi  pemasaran   dapat   dilakukan   dengan   meningkatkan   

output   pemasaran   dan   mengurangi biaya pemasaran. Secara  sederhana konsep  

efisiensi  ini  didekati dengan rasio output-input, suatu proses pemasaran 

dikatakan efesien apabila : 

1. Output tetap konstan dicapai dengan input yang lebih sedikit. 

2. Output meningkat sedangkan input yang digunakan tetap konstan.   

3. Output dan input sama-sama mengalami kenaikan, tetapi laju kenaikan output 

     lebih cepat dari pada input. 
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4. Output  dan  input  sama mengalami  penurunan,  tetapi  penurunan  output  

     lebih  lambat dari pada input (Sudiyono, 2001). 

Efesiensi pemasaran dapat dibedakan atas efesiensi teknis (operasional) 

dan efesiensi  ekonomis  (harga).  Menurut  Saefuddin  dan Hanafiah  (1986) 

dalam Bangun (2010) efisiensi teknis berarti pengendalian fisik daripada produk 

dan dalam ”term” ini mencakup dalam  hal-hal :  prosedur,  teknis,  dan besarnya  

skala  operasi,  dengan  tujuan  penghematan  fisik  seperti  mengurangi  

kurusakan, mencegah  merosotnya  mutu  produk dan  penghematan  tenaga  

kerja.  Pengukuran  efisien ekonomis maka marjin   pemasaran sering dipakai 

sebagai alat ukur. 

2.2.5 Margin Pemasaran 

 Marjin adalah perbedaan harga atau selisih harga yang  dibayar  konsumen 

dengan harga yang diterima petani produsen, atau dapat juga dinyatakan sebagai 

nilai dari jasa-jasa pelaksanaan kegiatan pemasaran sejak dari tingkat produsen 

sampai ke titik konsumen akhir. Kegiatan untuk memindahkan barang dari titik 

produsen ke titik konsumen membutuhkan pengeluaran baik fisik maupun materi. 

Pengeluaran yang harus dilakukan untuk menyalurkan komoditi dari produsen ke 

konsumen disebut sebagai biaya tataniaga (Situmorang et al., 2010). 

Menurut Dahl dan Hammond (1977) dalam Bangun (2010) 

mendefinisikan marjin pemasaran sebagai perbedaan harga di tingkat petani (Pf) 

dengan harga pedagang pengecer (Pr). Marjin pemasaran menjelaskan perbedaan 

harga dan tidak memuat pernyataan mengenai jumlah produk yang dipasarkan. 

Nilai margin pemasaran (value of marketing margin) merupakan perkalian antara 

marjin pemasaran dengan volume produk yang terjual (Pr-Pf) x Qrf yang 

mengandung pengertian marketing cost dan marketing charge.  
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 Setiap lembaga pemasaran melakukan fungsi-fungsi pemasaran. Hal ini 

menyebabkan perbedaan harga jual dari lembaga satu dengan yang lainnya sampai 

ke tingkat konsumen akhir berbeda. Semakin banyak lembaga pemasaran yang 

terlibat, akan semakin besar perbedaan harga antar produsen dengan harga di 

tingkat konsumen. Besarnya marjin pemasaran pada suatu saluran pemasaran 

tertentu dapat dinyatakan sebagai jumlah dari marjin pada masing-masing 

lembaga pemasaran yang terlibat (Bangun, 2010).  

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dilakukan dengan melihat share. 

Nilai dari share tersebut yang berkaitan dengan penerimaan nilai sebagai timbal 

balik dari kontribusi yang diberikan oleh masing-masing mata rantai yang terlibat 

dalam rantai pasok ini, dimana kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut:- Efisien, apabila share of profit > share of cost  

- Tidak efisien, apabila share of profit < share of cost  

Menurut Prayitno et al (2013) dalam Kurniawan et al.,(2013), menentukan 

efisiensi pemasaran juga dapat dilakukan dengan kriteria pengambilan keputusan 

seperti berikut : 

 - Jika %Pf (PS) > 70% maka pemasaran cabai rawit besar di Desa Kucur    

               Kabupaten Malang adalah efisien. 

 - Jika %Pf (PS) ≤ 70% maka pemasaran cabai rawit di Desa Kucur       

    Kabupaten Malang adalah tidak efisien. 

Adapun bagian biaya pada distribusi margin dalam melaksanakan fungsi 

pemasaran ke-i oleh lembaga pemasaran ke-j adalah: 

Sbij = [cij / (Pr – Pf)] * 100%  
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Sedangkan keuntungan lembaga pemasaran ke-j adalah: 

  Skj = [Πij / (Pr -Pf)] * 100%  

Keterangan :  

Sbij : bagian biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh 

lembaga ke-j(%)  

Cij : biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh lembaga ke-j 

(rupiah) 

Pr : harga di tingkat pengecer (rupiah) 

Pf  : harga di tingkat petani (rupiah) 

Πij : keuntungan lembaga pemasaran ke-j (rupiah) 

Skj : persentase keuntungan lembaga pemasaran ke-j (%) (Kurniawan et    

al., 2013) 
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2.3  Kerangka Pemikiran  
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Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

2.4  Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran maka diperoleh hipotesis : diduga terjadi 

peningkatan rantai pasok cabai rawit di Kabupaten Malang. 

Usaha Pertanian 

Komoditas Cabai Rawit di 

Kabupaten Malang 

Rantai Pasok Cabai Rawit Kabupaten Malang 

Mekanisme rantai pasokan : 

1. 1.Aliran Produk 

2. 2. Aliran Keuangan 

3. 3. Aliran Informasi 

Efisiensi Rantai Pasokan : 

4. Analisis efisiensi rantai 

pasok cabai rawit 

Peningkatan rantai pasok cabai rawit di 

Kabupaten Malang  
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