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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki keanekaragaman hayati. 

Diantara keanekaragaman tersebut yaitu pada tanaman hortikultura. Salah satu 

tanaman hortikultura yang berpotensial untuk dikembangkan adalah komoditas 

cabai merah besar. Menurut data survei Badan Pusat Statistik (2017), tanaman 

hortikultura atau sayuran ditanam di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki area 

luas panen paling tinggi yaitu sebesar 260.222 hektar dibandingkan dengan 

komoditi bawang merah 149.635 hektar dan kentang 66.450 hektar. 

Cabai merah besar menjadi komoditas unggulan yang selalu dibutuhkan oleh 

masyarakat. Selain menjadi bumbu dapur juga digunakan sebagai pewarna alami 

serta sebagai hiasan masakan. Namun dapat dipungkiri, kebutuhan terhadap cabai 

merah besar tidak hanya konsumen skala rumah tangga tetapi merambah pada 

skala pabrik atau industri. Menurut Saptana, dkk (2011), beberapa alasan penting 

pengembangan komoditas cabai merah besar antara lain adalah tergolong sebagai 

komoditas bernilai ekonomi tinggi, salah satu komoditas sayuran unggulan 

nasional, menduduki posisi penting hampir di seluruh menu masakan Indonesia, 

memiliki prospek ekspor yang baik, mempunyai daya adaptasi yang luas, dan 

bersifat intensif dalam menyerap tenaga kerja. 

Cabai merah besar (Capsium annuum L) juga termasuk salah satu jenis 

sayuran yang mempunyai arti penting dalam ekonomi rumah tangga maupun 

Negara. Pembudidayaan komoditas ini mempunyai prospek cerah karena dapat
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mendukung upaya peningkatan pendapatan petani, pengentasan kemiskinan, 

memperluas kesempatan kerja, meskipun harga cabai di pasar sering naik dan 

turun cukup tajam, tetapi minat petani untuk menanam cabai tidak pernah surut 

(Darsan, 2015). 

 Menurut Ibrahim (2013), permintaan komoditas cabe merah besar masih 

tergantung pada jumlah cabai yang diproduksi. Namun, umumnya jumlah 

produksi ditentukan oleh luas panen dan produktivitas lahan. Setiap tahunnya 

jumlah cabai merah besar yang ditawarkan dapat berubah. Perubahan tersebut 

terjadi karena fluktuasi di area panen, kuantitas produksi serta produktivitas lahan. 

Terdapat tiga wilyah yang dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap stock 

nasional, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.  

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi penghasil cabai merah 

besar dengan jumlah produksi fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Produki Cabai di Tiga Provinsi Tahun 2007 – 2011 

Provinsi 2007 2008 2009 2010 2011 

Jawa Timur 73,776 63,033 65,767 71,565 73,677 

Jawa Tengah 91,15 100,083 139,993 134,572 119,131 

Jawa Barat 184,764 168,101 209,265 166,691 195,383 

Jumlah 676,828 695,707 787,433 807,16 888,852 

Sumber: Data Sekunder, Diolah 2018 

Namun tiga tahun berikutnya menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), 

Jawa Timur mengalami peningkatan produksi cabai merah besar tahun 2014 

sebesar 111,02 ribu ton dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikan produksi 

tersebut disebabkan adanya kenaikan luas panen sebesar 411 hektar dan 

produktivits sebesar 0,45 ton per hektar.  Adapun data tersebut dapat dilihat pada 

tabel 1.2 yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Perkembangan produksi (ton), luas panen (ha) dan produktivitas 

(ton/ha) cabai merah besar di Jawa Timur tahun 2012 – 2014  

Uraian 2012 2013 2014 
Perkembangan 

2012-2013 2013-2014 

Absolut % Absolut % 

Produksi 99.670    101.691 111.022 2.021 2,03 9.331 9,18 

Luas Panen 14.074 13.457 13.868 -617 -4,38 411 3,05 

Produktivitas 7,08 7,56 8,01 0,48 6,78 0,45 5,95 

Sumber: BPS Jawa Timur, Diolah 2018 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa 

fluktuasi jumlah produksi cabai merah besar terjadi setiap tahunnya, sehingga 

kondisi tersebut mempengaruhi permintaan serta penawaran pasar. Selain itu 

optimalisasi produksi pada usahatani cabai merah besar perlu dilakukan agar 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai sektor. Hal ini perlu 

dilakukan penggunaan faktor produksi secara efektif dan efisien dengan tujuan 

meminimunkan biaya namun mampu menghasilakan output yang optimal. Oleh 

karena itu, dirasa perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis Efisiensi 

Penggunaan Faktor Produksi pada Tanaman Cabai Merah Besar (Capsium Annum 

L.)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

yaitu : 

1. Bagaimana pendapatan usahatani cabai merah besar (Capsium Annum L.) di 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

2. Apakah faktor produksi (luas lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja, dan 

pestisida) berpengaruh terhadap produksi usahatani cabai merah besar 

(Capsium Annum L.) di Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 
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3. Apakah penggunaan faktor produksi usahatani cabai merah besar (Capsium 

Annum L.) di Kecamatan Dau Kabupaten Malang sudah efisien? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk : 

1. Mengetahui pendapatan usahatani cabai merah besar (Capsium Annum L.) 

di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

2. Menganalisis faktor produksi (luas lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja, dan 

pestisida) yang berpengaruh terhadap produksi usahatani cabai merah besar 

(Capsium Annum L.) di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

3. Mengetahui efisiensi teknis penggunaan faktor produksi usahatani cabai 

merah besar (Capsium Annum L.) di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara umum diharapkan mampu menambah khasanah ilmu ekonomi 

khususnya ekonomi pertanian. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu 

dapat melengkapi kajian mengenai usahatani dan efisiensi penggunaan 

faktor produksi usahatani cabai merah besar (Capsium Annum L.). 

2. Memberikan informasi kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan 

oleh pemerintah di sektor pertanian khususnya pada komoditas cabai merah 

besar (Capsium Annum L.) di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

3. Menyediakan informasi bagi petani dalam mengelola dan meningkatkan 

efisiensi usahataninya. 
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1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Untuk menyamakan persepsi maka perlu adanya penjelasan batasan istilah 

dan pengukuran variabel. Adapun batasan istilah dan pengukuran variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Batasan Istilah 

 Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

berikut : 

1. Penelitian dibatasi pada usahatani dan efisiensi faktor produksi cabai 

merah besar di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

2. Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya 

produksi usahatani cabai merah besar. 

3. Penerimaan usahatani adalah nilai uang yang diperoleh produsen atau 

petani dari hasil penjualan cabai merah besar dalam bentuk harga jual 

dikalikan dengan jumlah produksi.  

4. Biaya usahatani adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani, 

meliputi biaya pemakaian tenaga kerja luar keluarga, pembelian pupuk, 

bibit, pestisida dan sarana produksi lainnya serta biaya pembayaran pajak 

biaya pembayaran irigasi dan biaya pengangkutan hasil panen dalam satu 

kali musim tanam. 

5. Satu musim adalah waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan 

menanam sampai dengan panen. 

6. Biaya total atau total cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan 

dalam usahatani cabai merah besar terdiri dari biaya tetap atau Fixed Cost 

(FC) dan biaya tidak tetap atau Variabel Cost (VC). 
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7. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan peningkatan 

atau penurunan jumlah produksi cabai merah besar, antara lain adalah 

biaya sewa lahan, pajak lahan dan penyusutan peralatan. 

8. Biaya tidak tetap atau variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan 

peningkatan atau penurunan jumlah produksi cabai merah besar.  

9. Produksi adalah hasil yang diperoleh petani dari panen cabai merah besar 

selama satu musim tanam. 

10. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan 

produksi dapat berjalan dengan lancar. Faktor produksi dalam penelitian 

ini meliputi tenaga kerja, luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja dan 

pestisida. 

11. Efisiensi produksi adalah upaya mencapai tujuan dengan menggunakan 

sumberdaya secara optimal untuk mencapai tujuan yang maksimal. 

12. Efisiensi teknis adalah digunakan untuk mengukur tingkat produksi yang 

dicapai pada tingkat penggunaan input (luas lahan, tenaga kerja, benih, 

pupuk dan pestisida) tertentu. 

13. Pupuk adalah semua jenis pupuk yang digunakan dalam satu kali musim 

tanam, dalam penelitian ini pupuk yang digunakan adalah  Kotoran 

kambing, kotoran ayam, TSP, ZA, NPK, ponska, urea dan pupuk mutiara. 

14. Pestisida adalah semua jenis pestisida yang digunakan dalam satu kali 

musim tanam baik cair maupun padat. Diantara Pestisida yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ZPT, curacron, furadan, antracol, triton, victori 

dan dakonil. 
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15. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan petani atas jumlah 

curahan tenaga kerja dalam usahatani cabai merah besar setiap harinya. 

Tenaga kerja yang digunakan terdiri dari tenaga kerja pria dan wanita. 

Tingkat upah ditetapkan berdasarkan tingkat upah yang berlaku di daerah 

penelitian. 

1.5.2   Pengukuran Variabel 

Adapun pengukuran variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan usahatani dapat diartikan sebagai penerimaan bersih yang 

diterima oleh petani cabai merah besar, dinyatakan dalam satuan rupiah 

(Rp/ha). 

2. Penerimaan merupakan pendapatan kotor yang diterima petani, 

penerimaan atau biasa disebut Total Reveneu (TR) dapat diukur dalam 

satuan rupiah per hektar (Rp/ha). 

3. Biaya total merupakan hasil penjumlahan biaya tetap dengan biaya tidak 

tetap, dapat diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

4. Biaya tetap terdiri dari pajak lahan yang diukur dalam satuan Rp/ha, sewa 

lahan diukur dalam satuan Rp/ha, penyusutan peralatan diukur dalam 

satuan rupiah dan irigasi diukur dalam satuan Rp/ha. 

5. Biaya variabel meliputi tenaga kerja yang terdiri dari tenaga kerja harian 

dan borongan sehingga perlu dikonversikan agar senilai. Diukur dalam 

satuan Rp per Hari Orang Kerja dengan dikonversikan 1 HOK = Rp 

100.000,-. Pupuk diukur dalam satuan Rp/kg. Pestisida cair diukur dalam 

satuan Rp/ml sedangkan pestisida padat diukur dalam satuan Rp/gram. 
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Agar senilai maka dikonversikan menjadi Rp/unit dengan nilai 1 unit = Rp 

100.000,. Benih diukur dalam satuan Rp/spet. 

6. Luas lahan diukur dalam satuan hektar (ha).



 

 

 

 




