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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Rempah-rempah merupakan sumberdaya hayati yang sudah sejak lama 

mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Tanaman rempah-rempah 

biasanya dimanfaatkan sebagai bumbu, pengharum, penguat cita rasa, dan 

pengawet makanan. Penggunaan rempah-rempah dalam seni kuliner sudah 

diketahui secara luas (Hakim, 2015). Tanaman rempah-rempah tidak hanya 

terkenal sebagai bumbu kuliner tetapi tanaman rempah-rempah juga memiliki 

manfaat lain yang bisa dibuat jamu, kosmetik, dan obat. Tanaman rempah obat-

obatan tidak hanya potensial didalam negeri saja, tetapi juga berpeluang besar 

diserap oleh konsumen dari berbagai negara. Tanaman rempah dan obat-obatan 

juga berpotensi sebagai komoditas ekspor nonmigas.  

Kunyit (Curcumadomestiva Val.) adalah salah satu tanaman obat yang 

potensial, selain sebagai bahan baku obat juga digunakan sebagai bumbu dapur 

untuk kuliner dan zat pewarna alami. Rimpangnya sangat bermanfaat sebagai 

antikoagulan, menurunkan tekanan darah, mengobati sakit perut, penyakit hati, 

karminatif, stimulan, gatal-gatal, gigitan serangga, diare, rematik. Kandungan 

utama yang terdapat didalam rimpang kunyitseperti minyak atsiri, kurkumin, 

resin, oleoserin, lemak, protein, kalsium, fosor, sampai besi. Zat warna kuning 

(kurkumin) dimanfaatkan sebagai pewarna untuk makanan manusia dan ternak 

(Rahardjo dan Rostiana, 2005). 
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Jahe (Zingiber officinale), telah dikenal secara luas oleh masyarakat 

Indonesia. Jahe adalah rimpang menahun yang ditanam untuk diambil 

rimpangnya. Rimpang jahe dimanfaatkan sebagai rempah-rempah dan obat-obatan 

sejak lama. Jahe memberikan efek panas, dan dalam masakan memberikan efek 

sedap. Jahe secara luas juga diketahui sebagai bahan preservatif dalam seni 

kuliner. Berbagai masakan tradisional memanfaatkan jahe sebagai bumbu masak 

(Hakim, 2015). Tanaman jahe adalah salah satu tanaman rempah-rempah yang 

diperdagangkan di dunia. Semakin berkembangnya perusahaan jamu dalam negeri 

bahkan telah melakukan ekspor ke mancanegara maka peluang pengembangan 

jahe sebagai salah satu bahan baku pembuatan jamu menjadi sangat terbuka 

(Anonim, 2014). 

Lengkuas (Alpinia galanga L.) mudah didapat di Indonesia dan ampuh 

sebagai obat gosok seperti penyakit jamur kulit (panu) sebelum obat-obatan 

modern berkembang dan terkenal seperti sekarang. Rimpang lengkuas juga 

digunakan sebagai salah satu bumbu masak selama bertahun-tahun dan tidak 

pernah menimbulkan masalah. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal 

lengkuas sebagai campuran bumbu masak atau dimanfaatkan sebagai bahan obat 

tradisional. Sebagai tanaman obat, lengkuas dapat digunakan untuk mengobati 

panu, membunuh bakteri, menghangatkan badan, menambah nafsu makan, 

mengobati perut kembung, mengencerkan dahak, merangsang otot (keseleo) dan 

sebagai pelancar haid. Penawaran lengkuas untuk kebutuhan rumah tangga 

dipasarkan dalam bentuk lengkuas basah, sedangkan permintaan untuk kebutuhan 

biofarmaka, bagi pelaku industri biofarmaka membutuhkan lengkuas kering.  
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Tanaman kunyit menyokong kontribusi sekitar 18,82%  daripada produksi 

tanaman biofarmaka nasional, yaitu sebesar 112.088.181 kilogram. Pusat 

penghasil kunyit terbesar berada di Pulau Jawa dengan produksi sebesar 

76.023.796 kilogram atau sekitar 67,82% terhadap total produksi kunyit nasional. 

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi penghasil kunyit terbesar di Indonesia 

dengan produksi sebesar 38.933.038 kilogram atau sekitar 34,73% terhadap total 

produksi kunyit nasional, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa barat. Sedangkan 

diluar Jawa, provinsi penghasil kunyit terbesar adalah Sumatera Utara dengan 

produksi sebesar 5.960.304 kilogram atau sekitar 5,32% dari total produksi kunyit 

nasional diikuti Nusa Tenggara Barat. 

Tabel 1. Sentra Produksi Kunyit di Indonesia Tahun 2014 

Provinsi Prosentase (%) 

Jawa Tengah 34,73 

Jawa Timur 21,72 

Jawa Barat 6,55 

Nusa Tenggara Barat 5,32 

Sumatera Barat 4,14 

Provinsi lainnya 26,54 

Sumber: Anonim (2015) 

Produksi nasional tanaman biofarmaka terbesar adalah jahe yaitu 

226.114.189 kilogram atau dalam prosentase sebesar 37,98% dari total produksi 

tanaman biofarmaka di Indonesia. Pusat penghasil jahe terbesar ialah di Pulau 

Jawa, dengan produksi sebesar 152.316.152 kilogram atau sekitar 67,36% 

terhadap total produksi jahe nasional. Provinsi penghasil jahe terbesar adalah 

Jawa Timur dengan produksi sekitar 81.081.205 kilogram atau sekitar 35,86% 

terhadap produksi jahe nasional, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

Provinsi penghasil jahe yang terbesar berada di luar Jawa yakni Sumatra Utara 
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dengan produksi jahe sekitar 14.020.614 kilogram atau dalam prosentase sekitar 

6,20% terhadap total produksi jahe nasional diikuti provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 2.Sentra Produksi Jahe di Indonesia Tahun 2014 

Provinsi Prosentase (%) 

Jawa Timur 35,86 

Jawa Tengah 18,74 

Jawa Barat 9,99 

Sumatra Utara 6,20 

Sulawesi Selatan 5,15 

Provinsi lainnya 24,07 

Sumber: Anonim (2015)  

Laos atau lengkuas menempati urutan keempat dengan jumlah produksi 

nasional sebesar 62.520.835 kilogram atau sekitar 10,50% dari total produksi 

tanaman biofarmaka nasional. Pusat penghasil laos atau lengkuas terbesar adalah 

Pulau Jawa yang menberikan produksi sebanyak 40.095.982 kilogram atau sekitar 

64,13% terhadap total produksi laos atau lengkuas nasional. Adapun provinsi 

penghasil laos atau lengkuas terbesar adalah Jawa Tengah dengan produksi 

sebesar 13.305.869 kilogram atau sekitar 29,28% dari total produksi laos atau 

lengkuas nasional, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan provinsi 

penghasil laos atau lengkuas terbesar di Luar Jawa adalah Bengkulu dengan 

produksi sebesar 4.119.718 kilogram atau sekitar 6,69% dari total produksi laos 

atau lengkuas nasional. 
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Tabel 3.Sentra Produksi Laos/Lengkuas di Indonesia Tahun 2014 

Provinsi Prosentase (%) 

Jawa Timur 11,55 

Jawa Tengah 29,28 

Jawa Barat 15,22 

Bengkulu 6,59 

Banten 5,50 

Provinsi lainnya 31,86 

Sumber: Anonim (2015) 

Dilihat dari kondisi jumlah produksi yang melimpah sebanding dengan 

tingkat konsumsi masyarakat yang sadar akan manfaat dari tanaman rempah-

rempah yang biasa digunakan sebagai obat alami. Terlebih lagi para ibu rumah 

tangga yang mengkonsumsi rempah-rempah khususnya kunyit, jahe, dan lengkuas 

sebagai kebutuhan mendasar campuran bumbu masakan.Pada saat inimulai 

banyak pebisnis yang melirik rampah-rempah sebagai bahan utama maupun bahan 

penunjang dalam produknya misalnya, kunyit instan, jahe instan, maupun bumbu 

rendang instan yang terkenal dengan rempahnya, dan sebagainya. Melihat potensi 

rempah-rempah yang sudah mulai diminatimaka pastinya akan terbentuk harga di 

pasaran.  

Harga suatu komoditas dipasaran selalu mengalami kenaikan harga ataupun 

penurunan harga. Biasanya kenaikan ataupun penurunan harga terjadi padahari-

hari tertentu seperti pada bulan Ramadhan dan bisa juga dikarenakan pasokan 

yang sedikit ataupun banyak dari pemasok. Bahkan kenaikan harga bisa mencapai 

3 kali lipat dari harga normal. 

Melihat kondisi harga yang tidak menentu pada komoditas rempah kunyit, 

jahe, dan lengkuas dan berdasarkan informasi diatas menjadi fenomena yang 

menarik untuk dikaji, apakah harga yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah 
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mempengaruhi keserentakan dan lokasi pemilihan yang diteliti yakni berada di 

Pasar Lawang dan Pasar Singosari Kabupaten Malang berjalan serentak atau tidak 

serentak. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui keserentakan 

harga pada masing-masing pasar. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan Skripsi adalah: 

1. Bagaimana fluktuasi harga yang terjadi pada tanaman biofarmaka kunyit, 

jahe, dan lengkuas di PasarLawang dan Pasar Singosari? 

2. Bagaimana integrasi pasar horizontal pada harga tanaman biofarmaka 

kunyit, jahe, dan lengkuas antara PasarLawang dan Pasar Singosari berjalan 

dengan serentak atau tidak? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penulisan Skripsi adalah: 

1. Mengetahui fluktuasi harga yang terjadi pada tanaman biofarmaka kunyit, 

jahe, dan lengkuas di PasarLawang dan Pasar Singosari. 

2. Mengetahui integrasi pasar horizontal pada harga tanaman biofarmaka 

kunyit, jahe, dan lengkuas antara PasarLawang dan Pasar Singosari apakah 

berjalan dengan serentak atau tidak. 

1.3.1. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaaat bagi para pihak 

yang berminat maupun pihak yang terkait dengan penelitian ini, khususnya 

kepada: 
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1.  Bagi pemertintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam 

menentukan kebijakan pertanian.  

2. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam 

mengetahui harga suatu komoditas terlebih tanaman biofarmaka seperti 

kunyit, jahe, dan lengkuas atau laos. 

3.  Bagi peneliti lain penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

mengenai integrasi pasar horizontal. Diharapkan penelitian ini digunakan 

sebagai literatur dan acuan untuk penelitian lebih dalam. 

1.4. Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1. Batasan Istilah 

Istilah dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian adalah tanaman biofarmakakunyit, jahe, dan lengkuas 

atau laos. 

2.  Penelitian dilakukan terhadap fluktuasi harga dan perubahan harga 

tanaman biofarmaka seperti kunyit, jahe, dan lengkuas antara Pasar 

Lawang dan Pasar Singosari. 

3. Pasar adalah letak geografis, dimana penjual dan pembeli bertemu untuk 

mengadakan transaksi faktor produksi, barang dan jasa. 

4. Pemasaran adalah proses aliran barang yang terjadi dalam pasar. 

5. Harga Jual adalah harga yang ditetapkan penjual kepada pembeli. 

6. Keserentakan Harga adalah persamaan harga atau serentak atas dua 

daerah karena memiliki harga yang hampir sama pada komoditas. 
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7. Fluktuasi harga adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga 

karena pengaruh permintaan dan penawaran. 

8. Harga Keseimbangan adalah apabila titik permintaan dan penawaran 

saling bertemu disuatu titik keseimbangan. 

9. Analisis Integrasi Pasar secara Horizontal adalah alat analisa yang 

digunakan untuk melihat mekanisme perubahan harga pada tingkat pasar 

yang kedudukannya sama yaitu PasarLawang dan Pasar Singosari. 

10. Integrasi Pasar Horizontal adalah hubungan antara pasar tingkat yang 

sama seperti antara pasar desa berjalan secara serentak ataukah berjalan 

tidak serentak. 

1.4.2. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Harga Jual adalah harga yang ditetapkan penjual kepada pembeli di 

PasarLawang dan Pasar Singosari pada komoditas kunyit, jahe dan 

lengkuas atau laos pada satuan 
Rp

/Kg . 


