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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cabai merupakan merupakan tanaman hortikultura (sayuran) yang buahnya 

digunakan untuk keperluan aneka pangan. Cabai rawit banyak dimanfaatkan 

sebagai berbagai macam bumbu dapur, yakni sebagai bahan penyedap berbagai 

masakan, antara lain sambal, saus, aneka sayur, acar, lalap, asinan, dan produk -

produk makanan kaleng. Dalam industri makanan, ekstrak bubuk cabai rawit 

digunakan sebagai penganti lada untuk membangkitkan selera makan bagi 

kebanyakan orang. Sebagai bumbu berbagai masakan dan hidangan makan, buah 

cabai segar dapat diproses menjadi saus cabai dan pasta cabai(cabai segar giling). 

Dalam industri minuman, ekstrak bubuk cabai rawit digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan minuman ginger beer.(Cahyono, 2003)  

Banyaknya permintaan cabai regional maupun internasional menjadikan 

sebagai komoditas yang menjanjikan. Permintaan cabai untuk pembuatan bumbu 

masakan yang tinggi, industry pengolahan dan makanan, tidak aneh jika komoditas 

hortikultura yang mengalami fluktuatif harga paling tinggi di Indonesia. Permintaan 

masyarakat terhadap komoditas cabai semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk, dan juga semakin berkembangnya berbagai 

macam menu makanan yang menggunakan cabai ikut mengangkat konsumsi 

cabai.(Asep Harpenas, 2010) 
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Kebutuhan cabai untuk kota besar yang berpenduduk satu juta atau lebih 

sekitar 800.000 ton/tahun atau 66.000 ton/bulan. Pada musim hajatan atau hari 

besar keagamaan, kebutuhan cabai mengalami peningkatan 10-20% dari kebutuhan 

normal. Tingkat produktivitas cabai secara nasional sekitar 6 ton/ha. Untuk 

konsumsi masyarakat perkotaan kebutuhan yang diperlukan sebesar 11.000 

ha/bulan, sedangkam pada hari besar keagamaan dibutuhkan luas panen cabai 

sekitar 12.100-13.300 ha/bulan. Belum lagi kebutuhan untuk masyarakat kota kecil 

dan  pedesaan serta industri 

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur pulau jawa, secara 

geografis Provinsi Jawa Timur terletak di antara 11100 bujur timur – 11404 bujur 

timur dan 70 12 lintang selatan – 8048 lintang selatan.  Provinsi Jawa Timur terbagi 

memiliki 9 kota dan 29 kabupaten, dan Surabaya merupakan ibu kota Provinsi, 

dengan Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 mencapai 

37.476,757 jiwa. 

Menurut Amang et al dalam (Chairia, Salmiah, 2014) permintaan terhadap 

cabai dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Permintaan komoditas 

hortikultura terhadap pasar nasional maupun internasional dimasa mendatang 

diperkirakan tidak semata-mata berasal dari perkembangan jumlah penduduk dan 

peningkatan pendapatan per kapita tetapi juga komsumsi per kapita. Selain itu, 

sejalan dengan perekonomian nasional yang semakin tumbuh dan berkembang 

perekonomiannya, permintaan juga semakin meningkat dari industri pengolahan 

maupun industri makanan. 
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Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, rumah makan dan 

perkembangan industri pengolahan yang berbahan baku cabai rawit, maka 

permintaan akan komoditas cabai rawit mengalami peningkatan. Manfaat cabai 

rawit tidak hanya terbatas unutk bumbu dapur tetapi bisa menjadi bahan industri 

kosmetik, obat, pewarna makanan dan penambah rasa pedas. Jika peningkatan 

permintaan tidak diikuti dengan peningkatan produksi maka dapat menyebabkan 

kelangkaan pasokan cabai rawit, apalagi pada saat hari-hari besar permintaan akan 

cabai rawit meningkat dari hari-hari biasa, karenanya penyediaan cabai rawit setiap 

hari dan sepanjang tahun perlu dirancang secara baik supaya dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

Berdasarkan data dari BPS, permintaan cabai rawit di Jawa Timur mulai 

tahun 2012-2016 berfluktuatif, pada tahun 2012 jumlah permintaan cabai rawit 

diprovinsi Jawa Timur sebesar 84.596.630 kg, pada tahun 2013 permintaan cabai 

rawit mengalami penurunan menjadi 73.657.334 kg, pada tahun 2014 permintaan 

cabai rawit megalami peningkatan menjadi 80.154.779 kg, pada tahun 2015 

permintaan cabai rawit kembali mengalami peningkatan menjadi 158.498.049 kg, 

dan pada 2016 permintaan cabai rawit mengalami peningkatan lagi menjadi 

164.115.638 kg. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang tersebut maka, permasalahan 

yang perlu dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana trend permintaan cabai rawit di Provinsi Jawa Timur. 
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2. Apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan cabai rawit di Provinsi 

Jawa Timur.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah tersebut maka , tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui trend permintaan cabai rawit di Provinsi Jawa Timur. 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi permintaan cabai rawit di Provinsi 

Jawa Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, 

masukan, dan pengetahuan. 

2. Bagi pemerintah, penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

membuat kebijakan dan pengembangan komoditi cabai rawit. 

3. Bagi pihak lain yang membutuhkan, sebagai bahan informasi dan 

pertimbangan yang berkenaan dengan permintaan cabai rawit.
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1.5 Batasan istilah dan Pengukuran Variabel 

Batasan istilah perlu dilakukan untuk penyamaan pandangan terkait istilah- 

istilah yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Trend adalah kecenderungan 

2. Analisis trend adalah suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk 

melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. 

3. Analisis regresi linear adalah suatu metode Untuk mengukur besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel 

terikat dengan menggunakan variabel bebas. 

4. Jenis cabai yang diteliti adalah cabai rawit. 

5. Permintaan yang dimaksud adalah permintaan cabai rawit yang dikonsumsi 

masyarakat di Provinsi Jawa Timur. 

6. Permintaan cabai rawit adalah konsumsi langsung dari jumlah cabai rawit 

yang dikonsumsi masyarakat. 

7. Data yang digunakan adalah data time series dua belas tahum terakhir 

8. Selera konsumen dianggap konstan atau tetap. 

9. Variabel-variabel diluar penelitian dianggap konstan atau tetap. 

10. Permintaan dihitung melalui konsumsi cabai rawit perkapita/tahun, dan 

dikalikan dengan jumlah penduduk dinyatakan dengan satuan Kg. 

11. Harga yang dimaksud adalah harga konsumen, 

12. Harga cabai rawit adalah harga konsumenl cabai rawit pada setiap tahunnya 

di provinsi Jawa Timur, dinyatakan dengan satuan rupiah/Kg. 
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13. Harga bawang merah adalah harga konsumenbawang merah pada setiap 

tahunnya di provinsi Jawa Timur, dinyatakan dengan satuan rupiah/Kg. 

14. Harga bawang tomat adalah harga konsumen bawang putih pada setiap 

tahunnya di provinsi Jawa Timur, dinyatakan dengan satuan rupiah/Kg.. 

15. Jumlah penduduk adalah semua orang yang menetap di Provinsi Jawa 

Timur, selama satu tahun pada periode tertentu, dinyatakan dengan satuan 

jiwa. 

 


