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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian menjadi potensi 

yang terus dikembangkan dari tahun ke tahun. Salah satu sektor pertanian yang 

terus menerus dikembangkan antara lain komoditas pertanian sub-sektor 

holtikultura. Komoditi hortikultura merupakan komoditiyang berpotensi besar 

dalam pembangunan perekonomian negara serta memiliki kedudukan penting 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, hal ini dapat ditinjau dari 

semakin meningkatnya permintaan pasar akan produk-produk tanaman 

hortikultura khususnya cabai rawit. 

Cabai rawit merupakan salah satu komoditas pilihan untuk usahatani 

komersial. Posisi cabai rawit cenderung makin penting dalam pola konsumsi 

makanan yaitu sebagai sayuran atau bumbu masakan sehari-hari sehingga 

memberikan indikasi bahwa cabai rawit memiliki peluang pasar yang makin luas 

baik untuk memenuhi permintaan konsumsi rumah tangga dan industri dalam 

negeri maupun sasaran ekspor (Rukmana, 2002). 

Benih dan bibit yang baik merupakan salah satu syarat untuk meraih 

keberhasilan usaha tani cabai rawit, varietas agronomi cabai digolongkan menjadi 

dua macam, yaitu hibrida dan non-hibrida. Cabai rawit hibrida dihasilkan melalui 

proses persilangan dua induk tanaman yang terpilih sehingga turunannya berupa 

F1 yang mampu sifat lebih unggul daripada tetua induknya. Keunggulan cabai 

hibrida adalah tingkat produksinya tinggi, daya penyesuaiannya terhadap berbagai 

lingkungan tumbuh cukup luas, memiliki ketahanan yang tinggi terhadap penyakit 

tertentu, pertumbuhan tanaman seragam, dan kualitas hasilnya sesuai dengan 
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selera konsumen. Dewasa ini beberapa varietas cabai hibrida berkembang pesat di 

Indonesia. Pengembangan cabai hibrida hot beauty dan hero mulai populer, 

vaeritas ini umumnya bisa berbuah cukup lama sehingga dapat dipanen beberapa 

kali sementara varietas non-hibrida adalah varietas galur murni cabai rawit atau 

bersari bebas yang dapat diperbanyak sendiri oleh petani (Rukmana, 1996). 

Perbedaan dari cabai rawit hibrida dan non-hibrida diantaranya: cabai rawit 

hibrida memiliki sifat heterosis, sehingga produknya akan lebih baik dibanding 

dengan cabai rawit non-hibrida, kualitas visual seragam, terjamin mutunya, dan 

umumnya mengandung zat gizi esensial yang lebih baik dibanding cabai rawit 

non-hibrida, memiliki potensi hasil yang lebih tinggi, cabai rawit hibrida memiliki 

umur genjah atau lebih cepat panen  sementara cabai rawit non-hibrida memiliki 

harga benih relatif lebih murah, penanaman benih bersari bebas pada generasi 

berikutnya akan  menghasilkan  tanaman  yang rata-rata memiliki sifat yang sama 

dengan induknya, sehingga petani tidak harus membeli benih baru. 

Desa Kucur merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Malang. Desa ini 

memiliki potensi sebagai penghasil cabai rawit dimana tingkat produktivitas 

tinggi serta waktu tanam yang tidak bergantung pada musim menjadi alasan 

petani  Desa Kucur untuk menanam cabai rawit. Jenis cabai rawit yang 

dibudidayakan oleh petani  Desa Kucur antara lain cabai rawit  jenis hibrida 

dannon-hibrida. Rukmana (1996) menjelaskan bahwa keberadaan cabai hibrida 

saat ini makin diminati petani walaupun  harga benihnya mahal dan  

membutuhkan modal (investasi) besar untuk membudidayakannya. Minat petani 

terhadap cabai hibrida disebabkan karena kualitas dan hasil produksi lebih tinggi 

dibanding cabai lokal meskipun harga cabai rawit non-hibrida atau lokal lebih 
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tinggi dipasar namun hal ini tertutup oleh keuntungan  serta kelebihan daya tahan 

lamanya  penyimpanan yang diperoleh dari cabai rawit non-hibrida itu sendiri. 

Upaya peningkatan produktivitas cabai rawit  tidak lepas dari aspek-aspek 

pemasarannya. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan rancangan, 

penetapan harga, promosi dan distribusi serta jasa untuk menciptakan pertukaran 

yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi. Jahira et al., (2011). 

Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi petani ialah keuntungan yang 

tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan hal ini disebabkan karena 

lemahnya posisi petani dalam menentukan harga dipasar serta kurangnya akses 

untuk mendistribusikan hasil produknya dan juga kurangnya informasi permintaan 

dan penawaran di pasar. Harga rendah yang diperoleh oleh petani akan 

menyebabkan  menurunnya produktivitas usahatani cabai rawit secara signifikan, 

faktor lain yang menyebabkan ketimpangan dalam pasar ialah keinginan petani 

untuk menjual produknya dengan harga tinggi namun keinginan konsumen untuk 

membeli produk dengan harga beli yang murah.  

Saluran  pemasaran merupakan serangkaian kegiatan lembaga pemasaran 

yang dilakukan oleh pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer 

dan lembaga terkait lainnya untuk membantu  menyalurkan  produk hingga 

sampai ke konsumen akhir. Saluran pemasaran digunakan dari produsen ke 

konsumen  untuk  menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemasaran. Proses kegiatan  produksi dalam sistem pemasaran akan  

membutuhkan biaya, dan  biaya yang dikeluarkan dalam proses kegiatan produksi 

dapat merespon sistem  pemasaran yang lebih efisien. Salah satu aspek pemasaran 

yang perlu diperhatikan dalam  upaya meningkatkan arus barang dari produsen  ke 



4 

 

 

konsumen adalah efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran menunjukkan 

perbedaan harga yang diterima petani sampai barang tersebut dibayar oleh 

konsumen akhir dan juga dapat menentukan kelayakan pendapatan yang diterima 

petani maupun lembaga pemasaran yang terlibat dalam aktivitas 

pemasaran(Sudiadnyana, 2015). 

Selisih harga cabai rawit hibrida dan non-hibrida sangat berbeda, 

dimana pedagang pasar lebih memilih menjual cabai rawit non-hibrida untuk 

dipasarkan ke luar kota hal ini dikarenakan masa kadaluarsa jenis non-hibrida 

lebih lama dibanding jenis hibrida. Daya tahan produk saat pengiriman menjadi 

pertimbangan pedagang agar produk yang dijual masih dalam keadaan segar dan 

tidak busuk. Harga cabai rawit di Indonesia mengalami fluktuatif, namun tidak 

mengurangi minat konsumen untuk membeli cabai rawit karena kebutuhan akan 

permintaan yang terus-menerus meningkat.Beberapa kendala dialami petani cabai 

di Desa Kucur yang berperan sebagai penerima harga, adanya hambatan dalam 

pemasaran. Masalah  lain yang ditemui yakni petani masih membutuhkan fasilitas 

dari pedagang untuk menyalurkan hasil produksi agar produk sampai hingga ke 

tangan konsumen akhir, sehingga rantai pemasaran menjadi panjang hal ini 

menyebabkan  harga yang diterima petani menjadi tidak efisien. Permasalahan 

diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti Analisis Efisiensi Pemasaran 

Komoditas Cabai Rawit Hibrida dan Non-Hibrida di Desa Kucur Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang.  
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1.2 Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian di atas maka disusun permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Saluran Pemasaran cabai rawit  hibrida dannon-hibrida pada  

Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang ? 

2. Bagaimana margin pemasaran, distribusi pemasaran serta Farmer’s share 

cabai rawit  hibrida dannon-hibrida di  Desa Kucur Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana efisiensi pemasaran berdasarkan rasio keuntungan terhadap 

biaya cabai rawit  hibrida dan  non-hibrida di  Desa Kucur Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 
 

Sesuai dengan  identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian adalah untuk: 

1. Mengetahui saluran pemasaran cabai rawit hibrida dan  non-hibrida di Desa 

Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

2. Mengetahui margin pemasaran, distribusi pemasaran serta Farmer’s share 

cabai rawit  hibrida dan non-hibrida di  Desa Kucur Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang  

3. Mengetahui efisiensi pemasaran berdasarkan rasio keuntungan terhadap 

biaya cabai rawit  hibrida dan non-hibrida di  Desa Kucur Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang 

berminat maupun pihak terkait dalam penelitian ini, khususnya kepada : 

1. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi serta 

pertimbangan perbaikan saluran pemasaran cabai rawit  hibrida dan non-

hibrida di wilayah lainnya. 

2. Bagi petani penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara 

memanfaatkan peluang secara maksimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi dan 

rujukan. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Istilah dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Cabai rawit  adalah komoditas hortikultura yang memiliki kandungan 

vitamin A lebih tinggi dibandingkan cabai lainnya. Cabai ini berbentuk 

perdu atau setengah perdu dengan struktur tanaman yang terdiri dari akar, 

batang, cabang, daun, bunga, buah dan biji. 

2. Cabai rawit hibrida merupakan varietas yang dihasilkan melalui proses 

persilangan dua induk tanaman yang terpilih sehingga turunannya berupa  

F1 yang mampu sifat lebih unggul daripada tetua induknya. 

3. Cabai rawit non-hibrida adalah varietas galur murni cabai rawit atau bersari 

bebas yang dapat diperbanyak sendiri oleh petani. 
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4. Saluran pemasaran merupakan serangkaian kegiatan lembaga pemasaran 

yang dilakukan oleh pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang 

pengecer untuk membantu menyalurkan produk hingga sampai ke 

konsumen akhir. Saluran pemasaran ini dibatasi hingga wilayah Malang. 

5. Margin pemasaran adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui 

perbedaan harga pada tingkat produsen dengan harga ditingkat konsumen 

akhir. 

6. Distribusi margin adalah bagian  keuntungan lembaga pemasaran atas biaya 

jasa yang telah dialokasikan untuk melakukan fungsi pemasaran. 

7. Farmer’s share adalah perbandingan harga yang diterima oleh petani 

dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir 

8. Rasio keuntungan terhadap biaya adalah persentase keuntungan pemasaran 

terhadap biaya pemasaran yang secara teknis operasional) untuk mengetahui 

tingkat efisiensinya. Rasio keuntungan diperolehdari pembagian keuntungan 

pemasaran (π) dengan biaya pemasaran (C). 

9. Efisiensi pemasaran merupakan kegiatan penanganan aktivitas-aktivitas 

yang dapat meningkatkan rasio dari output-input pemasaran. Rasio efisiensi 

pemasaran dapat dilihat dari (1) perubahan sistempemasaran dengan 

mengurangi biaya perlakuan pada fungsi-fungsi pemasaran tanpa mengubah 

manfaat/kepuasan konsumen; (2) meningkatkan kegunaan output dari proses 

pemasaran tanpa meningkatkan biaya pemasaran. 

10. Petani merupakan produsen  yang menanam, memelihara, membudidayakan 

cabai rawit hibrida dan non-hibrida lalu menjualnya kepada agen 

pemasaran. 
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11. Pedagang tengkulak adalah agen  pemasaran yang membeli cabai rawit baik 

dari petani maupun dari agen kemudian  menjualnya ke lembaga pemasaran 

selanjutnya baik pedagang besar, pedagang pengepul maupun pedagang 

pengecer. 

12. Pedagang besar adalah agen pemasaran yang berada di pasar tradisional  dan 

membeli cabai rawit dari pedagang tengkulak atau agen lainnya dan 

menjualnya di dalam maupun luar daerah dalam jumlah besar. 

13. Pedagang pengepul adalah agen pemasaran yang berada di pasar tradisional 

dan membeli cabai rawit dari pedagang besar atau agen lainnya lalu 

menjualnya kepada pengecer. 

14. Pedagang pengecer adalah agen pemasaran yang menjual cabai rawit  

kepada konsumen akhir. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Margin pemasaran komoditas cabai rawit  hibrida dannon-hibrida diukur 

dalam satuan Rupiah (Rp). 

2. Distribusi margin komoditas cabai rawit  hibrida dannon-hibrida diukur 

dalam satuan persentase (%). 

3. Farmer’s share komoditas cabai rawit  hibrida dannon-hibrida diukur dalam 

satuan persentase (%). 

4. Efisiensi pemasaran berdasarkan rasio keuntungan terhdap biaya adalah  

persentase keuntungan pemasaran terhadap biaya pemasaran yang secara 

teknis(operasional) untuk mengetahui tingkat efisiensinya. Rasio 
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keuntungan diperoleh dari pembagian keuntungan pemasaran (π) dengan 

biaya pemasaran (C) diukur dalam satuan Rupiah (Rp). 

 


