
II. LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Fathur Rohman (2002), dalam penelitiannya yang berjudul

“Perbandingan Harga Penjualan Sayuran di Siang dan Malam Hari ( Studi Kasus di Pasar

Gadang Kota Malang)” menyatakan bahwa, perbandingan harga jual sayuran pada pasar

induk Gadang Kota Malang untuk komoditas cabai rawit pedagang besar pada siang dan

malam hari berbeda secara signifikan. Pedagang sedang untuk komoditas cabai rawit

pada siang dan malam hari berbeda secara signifikan. Pedagang kecil untuk komoditas

cabai rawit pada siang dan malam hari berbeda secara signifikan.

Menurut Mohammad Rizal B (1998) dalam penelitiannya yang berjudul

“Keragaman Pedagang sayur-mayur di Kota Tiga Besar Jawa Timur”. Bahwa dalam

aktivitasnya sehari-hari pedagang sayur-mayur tidak bisa terlepas dengan pedagang-

pedagang sayur mayur lainnya. karena antara pedagang satu dengan pedagang lainnya

erat sekali hubungannya. Hubungan-hubungan tersebut antara lain tentang penetapan

harga, modal, pasokan komoditi dan sebagainya.

Menurut Deby Alika H (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “Perbandingan

Harga Bawang Putih ( allium Sativum L) di Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing Malang”.

Harga bawang putih di pasar Dinoyo cenderung lebih mahal dibanding dengan pasar

Blimbing. Hal ini karena konsumen yang berbelanja dipasar Dinoyo merupakan

konumen akhir yang membutuhkan bawang putih untuk di konsumsi, sedangkan harga

bawang putih di pasar blimbing merupakan pedangang perantara yang membeli untuk

dijual kembali. Disamping itu letak pasar Blimbing strategis ditinjau dari tempatnya yang

merupakan jalan utama masuk pusat kota serta letaknya dekat dengan sentra penghasil

bawang putih.



Penelitian yang dilakukan Irma Kartika W (2004) tentang “studi Perbandingan

Pendapatan antara petani Penerima pinjaman modal Melalui Badan Kredit Desa (BKD)

dengan Petani non Kredit”. Faktor-faktor yang mepengaruhi penerimaan petani penerima

kredit dan petani non kredit adalah biaya yang dikeluarkan selama satu kali produksi

yaitu meliputi biaya pajak, saprodi, tenaga kerja, biaya lain dan bunga kredit.

2.2 Integrasi Pasar

Masalah- masalah muncul lebih kompleks lagi berkaitan dengan siklus bisnis,

khusunya ada beberapa perusahaan yang melakukan beberapa macam fungsi produk dan

melakukan beberapa produksi dibeberapa lokasi. Konsep teoritis yang memungkinkan

untuk menelaah rasionalisasi fungsional spesialisasi wilayah ini adalah intregasi. Konsep

ini menurut stephen L. Mcdonald (1953) berasal dari kata  “ integrgate” atau

“penyatuan” yang secara harfiah berarti “dari bentuk keseluruan berubah menjdi

kesatun”. Integrasi ini merupakan salah satu proses ekonomi yang secara fungsional

berkitan dengan penggabungan dari beberapa bentuk proses produksi yang terpisah-pisah

menjadi suatu kesatuan.

Untuk menganalisa perilaku pasar ini terdapat dua pendekatan integrasi vertikal

dan integrasi horisontal.

Integrasi horisontal digunakan untuk melihat apakah mekanisme harga pada

tingkat pasar  yang sama, misalnya antar  pasar desa, berjalan secara serentak ataukah

berjalan tidak serentak. Alat analisis yang digunakan adalah korelasi harga antara pasar

satu dengan pasar lainnya. Korelasi ini menunjukkan keeratan antara harga suatu

komoditas pertanian disuatu daerah dengan harga komoditi pertanian yang lainnya.

Sedangkan untuk menjelaskan bagaiman variasi perubahan harga pasar-pasar sekitarnya



digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini sama dengan kuadrat dari

koefisien korelasi(Armand,2001).

2.3 Kerabat dan Ragam Jenis Cabai

Cabai merupakan tanaman perdu dari famili terung – terungan (Solanaceae).

Keluarga ini diduga memiliki sekitar 90 genus dan sekitar 2.000 spesies yang terdiri dari

tumbuhan herba, semak, dan tumbuhan kerdil lainnya. Dari banyaknya spesies tersebut,

hampir dapat dikatakan sebagian besar merupakan tumbuhan negri tropis. Namun, secara

eknomis yang dapat atau baru saja dimanfaatkan baru beberapa spesies saja. Dintaranya

yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari – hari adalah kentang (solanum

tuberasum), tomat (Licopercsium esculantum), dan tembakau (Nicotiana tabacum).

Tanaman cabai (capsicum sp.) sendiri diperkirakan ada sekitar 20 spesies yang

sebagiannya tumbuh di tempat asalnya, Amerika. Di antaranya yang sudah akrab dengan

kehidupan manusia baru beberapa spesies saja, yaitu cabai besar (C. annum), cabai kecil

(C. frustescens), C. baccatum, C.pubescens, dan C.chinens(Setiadi,2008).

Cabai kecil (C. frutescens) sering mendapat sebutan cabai rawit atau lombok

jempling. Seperti cabai besar, cabai ini pun memiliki banyak varietas. Ada yang

berukuran mini, ada yang berwarna putih (cabai cengek atau cabai cemplik), ada yang

berwarna hijau yang disebut cengis. Namun, ada juga cengis yang ukuran buahnya besar

dan dinamakan lombok japlak.tinggi tanaman cabai kecil pada umunya dapat mencapai

150 cm. Tangkai daunnya hanya separo panjang tangkai daun cabai besar. Daunnyapun

lebih pendek dan lebih sempit. Posisi bunganya tegak dan panjang tangkai bunganya

hampir sepanjang cabai besar. Mahkota bunganya berwarna kuning kehijauan dengan

jumlah cuing sama besar. Namun, panjang cuping hanya 0,6 – 0,8 cm dan lebar hanya

0,3 – 0,4 cm. Warna tangkai putik mirip warna mahkota bunganya dengan panjang



kurang dari 0,5 cm. Kepala putik berwarna kehijauan, tangka sri berwarna keunguan, dan

kepala sri berwarna ijau kebiruan. Bentuk buahnya kecil memanjang dengan warna biji

umumnya kuning kecoklatan( setiadi, 2008).

2.4 Pasar dan Pemasaran

Secara tradisional “pasar” adalah tempat fisik dimana para pembeli dan penjual

berkumpul untu mempetukarkan barang. Para ahli ekonomi sekarang menggambarkan

pasar sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas sebuah

produk atau kelompk produk tertentu (pasar perumahan atau bahan makanan)(kotler,

philip. 2001).

Pasar adalah himpunan pembeli aktual dan pembeli potensial suatu produk yang

bernilai. Dengan kata lain pasar adalah betemunya pejual dan pembeli potensial untuk

megadakan tansaksi atas produk yang bernilai dan dapat memuaskan kebutuhan serta

keingiannya(Irawan, dkk, 2001).

Saat terjadi transaksi, ada dua cara penyerahan hak milik, yaitu penyerahan saat

terjadi transaksi  (cast traiding) dan penyerahan kemudian (future Trading). Demikian

pula cara pembayaran ada yang melakuan pembayaran setelah penyerahan terjadi atau

setelah beberapa waktu kemudian. Umumnya di pasar induk dan pasar umum terjadi

pembayaran langsung saat penyerahan hak milik terjadi (cast). Sedangkan pada pasar

khusus pembayaran tergantung dari perjanjian yang dilakukan pengusaha dan pembeli (F

Rahardi, Roni Palungkun dan Asiani Budiarti, 2004).

Menurut Rhenald Khasali (1998) Dalam American Marketing association,

pemasaran sebagai suatu proses perencanaan dan eksekusi, mulai dari tahap konsepsi,

penetapan harga promosi hingga distribusi barang-barang, ide-ide dan jasa-jasa, untuk



melakukan pertukaran yang memuaskan individu dan lembaga-lembaganya, lebih

lanjutnya juga mengatakan bahwa pemasaran merupakan suatu konsep yang menyangkut

sikap mental. Suatu cara berfikir yang membimbing anda melakukan kegiatan yang tidak

selalu berupa menjual suatu benda, tetapi juga menjual gagasan, karier, tempat dan

lainnya. Kegiatan penjualan, pembujukan, promosi, periklanan, publikasi, semuanya

adalah kegiatan pemasaran. Namun begitu, pemasaran bukanlah semata-mata kegiatan

seperti menjual dan mempromosikan suatu barang.

Menurut sudiyono (2002) pengertian dari pemasaran pertanian adalah suatu

proses aliran komoditas yang disertai dengan perpindahan hak milik dan menciptakan

waktu, guna tempat dan guna bentuk yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran

dengan melaksanakan satu atau lebih fungsi-fungsi pemasaran. Produksi beberapa produ

pertanian bersifat musiman, sedangkan konsumsinya terjadi suatu saat sepanjang tahun,

oleh sebab itu komoditas pertanian tersebut perlu disimpan agar dapat tersedia setiap saat.

Lebih lanjut menurut F Rahardi, Roni palungkun, dan Asiani Budiarti  (2004),

bahwa pemasaran dianggap efisien apabila mampu menyampaikan hasil-hasil produksi

dari produsen ke konsumen akhir dengan biaya yang serendah-rendahnya dan mampu

mengadakan pembagian keuntungan yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar

konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan

pemasaran suatu barang.

Konsep pemasaran telah diekspresikan dalam banyak cara yang beraneka ragam

menurut kotler (2002) Pemenuhan kebutuhan dengan cara menguntungkan adalah:

- Temukan keinginan dan penuhilah

- Cintailah pelanggan, bukan produk



- Lakukan dengan cara anda (Burger king)

- Andalah sang bos (Unitied Airlines)

- Utamakan orang-orang (British Airways)

- Bermitra untuk mendapatkan laba (Miliken & Company)

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi

yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan

adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar

sasaran yang terpilih.

Pemasaran atau marketing pada prinsipnya adalah aliran barang dari produsen ke

konsumen. Menurut Swastha (2002) pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli

yang ada maupun pembeli potensial.

Pemasaran merupakan aspek yang penting dimana jika mekanisme pemasaran

berjalan dengan baik, maka semua pihak yang terlibat akan diuntungkan. Oleh karena itu

lembaga pemasaran berperan penting sebagai produsen, tengkulak, pedagang pengumpul

da lainnya. Negara berkembang, lembaga pemasaran dicirikan oleh lemahnya

kompetensi pasar yang sempurna akan menentukan mekanisme pasar(Soekartawati,

1993).

2.5 Penentuan Harga Terhadap Pemasaran

Penempatan harga merupakan suatu masalah pokok yang utama dalam pemasaran

pertanian. Harga memegang peranan penting dalam mengambil keputusan jangka pendek



dan jangka panjang. Keputusan jangka pendek harga harus memudahkan perdagangan

dan arus peredaran barang yang tepat pada waktunya, jangka panjang harga hendaknya

memberikan optimisme untuk alokasi sumber daya alam dan kepuasn

konsumen(kristanto, 1986).

Harga pasar sebuah produk mempengaruhi upah, sewa, bunga, dan laba. Artinya,

harga sebuah produk mempengaruhi biaya faktor-faktor produksi yaitu: tenaga kerja,

tanah, modal, dan kewiraswastaan. Jadi harga adalah alat pengukur harga sebuah sistem

ekonomi karena harga mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi(Stanton, 1985)

Harga tidak lain hanyalah sebuah tawaran atau sebuah eksperimen untuk menguji

denyut nadi pasar. Jika konsumen menerima tawaran berarti harga itu sudah tepat. Jika

mereka menolak maka biasanya harga akan cepat diganti atau bila perlu produk bisa

ditarik dalam peredarannya (stanton,1985). Dalam kehidupan sehari – hari yang

diutamakan dalam pemasaran pertanian penetapan harga digunakan dalam hal jual beli

barang. Cara untuk memperluas pasar adalah dengan kebijaksanan harga yang kadang-

kadang menguntungkan dan merugikan produsen. Maka kebijaksanaan seperti ini tidak

boleh diterapkan. Dalam hal komoditi pertanian khusunya komoditi pertanian yang

menyangkut orang banyak, maka kebijaksanaan harga sering diatur oleh pemerintah

ditetapkan melalui dua macam harga, yaitu harga dasar (floor price) dan harga atap

(ceiling price). Bila harga pasar berada diantara dua macam harga tersebut berarti pihak

swasta hanya dapat “bermain-main” manipulasi harga juga diantaranya harga dasar dan

harga atap(Soekartawati, 2002).

Menurut Bashu Swasta (2002) definisi dari harga adalah jumlah uang (ditambah

beberapa barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang

beserta pelayanannya. Salah satu yang dapat secara aktif mendorong petani dalam



meningkatkan produksinya adalah tingkat harga yang mengguntungkan dan adanya

stabilitas harga-harga dipasaran.

Sedangkan menurut (Sudiyono, 2001) bagi petani produsen, harga dapat

menentukan keefektifan usaha taninya, harga yang baik kemungkinan besar sulit dapat

memproduksi hasil sehingga apabila terjadi penurunan harga maka usaha tani tersebut

layak untuk dilakukan. Petani secara individual mengembangkan usaha taninya

berdasarkan harga atau harga yang diperkirakan dimasa yang akan datang petani

menyesuaikan usaha taninya dengan harga pasar.

2.6 Konsep Permintaan dan Penawaran

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga

tertentu. Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah

harga yang diminta lebih besar. Sedangkan penawaran adalah suatu jumlah yang

ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Inti dari teori permintaan dan

penawaran adalah terjadinya harga keseimbangan sebagai akibat permintaan bersama

gaya-gaya permintaan dan penawaran itu. Melalui grafik yang sangat sederha dapatlah

digambarkan terjadinya keseimbangan harga akibat perpotongn kurva permintaan dan

kurva penawaran(Bhasu Swastha, 2002).

Gambar 1. Harga keseimbangan antara Permintaan dan Penawaran

Harga                    D                      S

Jumlah

Sumber : Mubyarto (1995:151)



Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa harga barang terjadi pada titik

perpotongan kurva permintaan dan penawaran, pada harga keseimbangan ini jumlah

barang yang ditransaksikan berada pada nilai keseimbangan DS. Kedua anak panah

diatas menunjukan apabila harga berada diatas harga keseimbangan maka jumlah barang

yang ditawarkan lebih besar dari pada jumlah permintaan, barang menjadi tidak laku dan

menumpuk sehingga terpaksa diturunkan harganya(Mubyarto,1995).

2.7 Pergeseran Kurva Permintaan dan Penawaran

Terjadi pergeseran ke kanan atau ke kiri dari kurva permintaan dan penawaran

apabila terjadi perubahan yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Kurva

permintaan bergeser kekanan karena pertambahan jumlah penduduk atau kenaikan

penambahan perkapita. Sedangkan pergeseran kurva penawaran bergeser ke kanan karena

kemajuan teknologi dan atau penurunan biaya produksi (Mubyarto,1995).

Gambar 2.

Perubahan permintaan Dengan Penawaran Tetap.
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(c)

Sumber : Mubyarto, !995

Berdasarkan sumber tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa dengan perubahan permintaan

yang sama, harga dapat naik atau turun tergantung pada elastisitas harga dari kurva

penawaran. Kalau kurva penawaran berbentuk garis vertikal (elastisitas harga nol pada

gambar a) maka perubahan harga dapat besar sekali, lebih besar daripada kurva penawaran

lebih elastis ( pada gambar b) atau (pada gambar c). Dapat diartikan pula P1 ke P2 pada

a,b, c. Hal ini dapat dipahami karena bagaimanapun pembeli akan berebut lebih keras

kalau penawaran tidak dapat atau sulit diperbesar pada waktu permintaan mulai naik. Hal

ini merupakan salah satu sebab yang dapat menerangkan mengapa fluktuasi harga hasil-

hasil pertanian lebih besar dari pada fluktuasi harga hasil industri.

Perubahan permintaan dan penawaran membahas tentang gerakan seluruh kurva

kekanan dan kekiri, sedangkan perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan membahas

tentang gerakan naik turun sepanjang satu kurva permintaan atau penawaran. Jika memang

kedua kurva permintaan dan penawaran dapat berubah bersama-sama bagaimana dapat

menduga akibat akhirnya? Apakah harga keseimbangan akan naik atau turun atau sama

saja? Hal ini tergantung pada tingkat elastisitas harga asing-msing kurva dan kenaikan

atau penurunan absolut dari permintaan dan penawaran.



Gambar 3

Perubahan permintaan dan perubahan penawaran
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Sumber : mubyarto, 1995

Keterangan : harga keseimbangan baru lebih tinggi (a) atau Demand > Supply, lebih

rendah (b) Demand < supply, sama saja (c) demand = supply setelah terjadi perubahan.

Elastisitas ditingkat petani(Ef) dapat didefinisikan sebagai rasio perubahan nisbi

jumlah ditingkat petani dengan perubahan nisbi harga ditingkat petani secara sistematis

dapat ditulis:

Ef=(Pf/Q)                                                                                                          (1)



Sedangkan elastisitas ditingkat pengecer (Er) merupakan rasio perubahan nisbi

harga ditingkat pengecer dengan perubahan nisbi harga ditingkat pengecer atau secara

matematis dapat dituis:

Er = (dQ/dPr) (Pr/Q)                                                                                               (2)

Pada persamaan Mo = A-B = Pr-Pf diperoleh dQ / dPf dapat ditulis menjadi

dQ / dPf = dQ/ dPr.dpr/dPf                                                                                     (3)

dari persaman dPr / dPf = 1 / (1 – b) diperoleh dPr /dPf = 1 / (1 –b). Dengan demikian

elstisitas harga ditingkat petani persamaan ∏ = Hij – Hbj – cij dapat ditulis :

Ef = dQ / dPf. dPf/  Q                                                                                                      (4)

= dQ / dPr.dPr / dPf. dPf /Q (5)

= 1/ (1-b). dQ/dPr.Pf / Q                                                                                             (6)

Apabila persamaan (6) dikalikan dengan Pr/Pf, maka

Ef = 1 / (1-b). dQ/dPr.Pf / Q . Pf/Pr                                                                            (7)

Atau

Ef = 1 / (1-b).Er. Pf/Pr                                                                                                 (8)

Dari persamaan (8) diatas dapat disimpukan elastisitas harga ditingkat petani sama

dengan hasil kali antara elastisitas ditingkat pengecer dan proporsi harga di tingkat petani

dengan harga di tingkat pengecer. Oleh karena tidak negatif, maka implikasinya:

- Jika a < 0, maka elastisitas ditingkat petani sama denga elastisitas ditingkat

pengecer (Ef<Er)



- Jika a = 0, maka elastisitas ditingkat petani sama dengan elastisitas ditingkat

petani sama dengan elastisitas ditingkat pengecer ( Ef=Er).

2.8 Teori Cobweb

Teori cobweb merupakan upaya untuk menjelaskan siklus hubungan harga dengan

jumlah penawaran agregat barang dari waktu kewaktu. Harga keseimbangan ditentukan

secara stimulan antara penawaran dan permintaan.

Pada prinsipnya Cobweb memanfaatkan secara penuh elastisitas permintaan dan

elastisitas penawaran untuk menjelaskan fluktuasi harga dan fluktuasi produksi di

pasar. Ada tiga hubugan antara fluktuasi harga dan jumlah produksi yaitu: (1) Siklus

yang mengarah pada fluktuasi yang jaraknya tetap yag terjadi bila elastisitas permintaan

sama dengan elastisits penawaran (Fd=Fs), (2) Siklus yang mengarah pada titik

keseimbangan yang konfergen yang terjadi bila elastisitas permintaan lebih besar dari

pada elastisitas penawaran (Ed.Es). (3) Siklus yang mengarah pada ekslasi harga atau

menjauhi harga keseimbangan yang terjadi jika elastisitas permintaan lebih kecil dari

elastisitas penawaran (Ed,Es)(Sudiyono,2001).

Teori cobweb menerangkan siklus harga dan produksi yang naik turun dalam

jangka tertentu. Kasus cobweb dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Siklus yang mengarah pada fluktuasi yang jaraknya tetap

b. Siklus yang mengarah pada titik keseimbangan

c. Siklus yang mengarah pada eksplosi harga, yitu yang terflutuasi dengan jarak yang

makin membesar.



Gambar 4

Ilustrasi Cobweb theorem
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Keterangan:

1. Pada kasus 1, harga keseimbangan Rp 30,00 dan jumlah keseimbangan juga 30. Karena

suatu hal, jumlah yang ditawarkan ke pasar turun menjadi 20 dan mendorong harga

naik menjadi Rp 40,00. Pada harga ini produsen mulai menambah produksi dansetelah

lampau periode maka jumlah produk lebih banyak (40) yang ampai kepasar

menyebabkan harga jatuh lagi menjadi Rp 20,00. Harga yang jatuh mendorong

pengurangan produksi menjadi 20 lagi dan seterusnya siklus berputar lagi.



2. Pada kasus 2. Harga keseimbangan Rp 30,00 dan jumlah keseimbangan 30. Setelah

dalam periode 1 harga naik menjadi Rp 40,00 maka produksi diperbesar tetapi tidak

sebesar dalam kasus pertama melainkan hanya sebesar 35. Hal ini mengakibatkan harga

turun tetapi tidak sebesar pada kasus pertama (Rp 25,00) penurunan harga

menyebabkan produsen memperkecil produksinya (27,5) lagi dan seterusnya.

Perbedaan antara kasus 1 dan kasus 2 adalah kurang elastisya kurva penawaran pada

kasus 2 yang menyebabkan siklus menjuruuus ke harga keseimbangan yang lama (30).

3. Pada kasus 3, kurva penawarannya elastis sekali sehingga pertambahan produksi

sebagai reaksi atas kenaikan harga. Relatif besar dan ini menyebabkan siklus menjurus

kearah eksplosi.

Kasus 1: ɳ = Ɛ ( elastisitas permintaan = elastisitas penawaran)

Kasus 2: ɳ > Ɛ ( elastisitas permintaan > elastisitas penawaran)

Kasus 3: ɳ < Ɛ ( elastisitas permintaan < elastisitas penawaran)

Siklus akan menjadi stabil bila angka elastisitas permintaan sama dengan angka

elastisitas penawaran, menyatu (converge) bila lebih besar dan meledak (explode) bila

lebih kecil. Walaupun ketiga kasus cobweb theorem sukar ditemukan dalam praktek

namun perilaku dan reaksi petani termasuk di Indonesia memang serupa. Apabila harga

lombok naik maka petani cenderung menanam lombok lebih giat, namun pada saat panen

serentak harga lombok akan jatuh.

2.9  Kerangka pemikiran

Cabai merupakan tanaman perdu dari famili terung – terungan (Solanaceae).

Keluarga ini diduga memiliki sekitar 90 genus dan sekitar 2.000 spesies yang terdiri dari



tumbuhan herba, semak, dan tumbuhan kerdil lainnya. Dari banyaknya spesies tersebut,

hampir dapat dikatakan sebagian besar merupakan tumbuhan negri tropis. Namun, secara

eknomis yang dapat atau baru saja dimanfaatkan baru beberapa spesies saja. Dintaranya

yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari – hari adalah kentang (solanum

tuberasum), tomat (Licopercsium esculantum), dan tembakau (Nicotiana tabacum).

Tanaman cabai (capsicum sp.) sendiri diperkirakan ada sekitar 20 spesies yang

sebagiannya tumbuh di tempat asalnya, Amerika. Di antaranya yang sudah akrab dengan

kehidupan manusia baru beberapa spesies saja, yaitu cabai besar (C. annum), cabai kecil

(C. frustescens), C. baccatum, C.pubescens, dan C.chinens(Setiadi,2008).

Pemasaran atau marketing pada prinsipnya adalah aliran barang dari produsen ke

konsumen. Pemasaran cabai biasanya dilakukan dalam bentuk yang masih segar,

pemilihan pada cabai berwarna merah yang belum tua, karena lombok termasuk jenis

sayuran yang mudah rusak atau cepat membusuk, sebagaimana ciri produk petanian yang

sifatnya mudah rusak.

Harga tidak lain hanyalah sebuah tawaran atau sebuah eksperimen untuk menguji

denyut nadi pasar. Jika konsumen menerima tawaran berarti harga itu sudah tepat. Jika

mereka menolak maka biasanya harga akan cepat diganti atau bila perlu produk bisa

ditarik dalam peredarannya (Stanton,1985). Harga cabai yang mengalami naik turun juga

berdasarkan pada penawaran pada tingkat pedagang yang membeli langsung ke petani,

kemudian pedagang akan menawarkan barangnya ke pedagang dibawahnya sebagai

contoh pedangang perantara atau pedagang pengecer samapi kepada konsumen dengan

memberikan harga lebih tinggi dari harga dasar di tingkat petani, hal ini agar

memperoleh keuntungan. Menurut Samadi, 2000. Apabila harga penawaran sama dengan

harga dasar, maka akan dicapai titik impas pulang modal, yang berarti petani tidak



memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian sehingga dapat meningkatkan

pendapatannya.

Menurut Debby (2002), elastisitas perubahan harga disuatu pasar akan

mempengaruhi perubahan harga di pasar lain yang terdekat. Mengukur perubahan harga

di satu pasar yang berimbas pada pasar lainnya merpaka upaya untuk mengukur

elastisitas tranmisi, yang pada umumnya lebih kecil dari satu. Apabila perubahan harga

lombok di pasar Nongkojajar 1% maka akan mengakibatkan perubahan harga lebih dari

1% pada pasar Lawang. Dengan melihat hal itu maka dapat mengetahui besar koefisien

korelasi antara pasar harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen.

Koefisien korelasi antara harga di tingkat petani dengan ditingkat konsumen

sama dengan satu berarti pembentukan harga di dua pasar lebih terintegrasi atau struktur

pasar lebih bersaing sempurna.

Integrasi pasar horisontal digunakan untuk melihat apakah mekanisme harga

pada tingkat pasar  yang sama, misalnya antara  pasar desa, berjalan secara serentak

ataukah berjalan tidak serentak.

Fluktuasi harga pertanian yang disebabkan oleh musim hari-hari besar maupun

harga faktor produksi merupakan fenomena dalam kehidupan petani, dalam bidang-

bidang diluar faktor pertanian ada pula jarak waktu (gap) antara pengeluaran dan

penerimaan. Walaupun dalam bidang pertanian jarak waktu lebih panjang sehingga

persoalan lebih sulit. Untuk mengetahui hal demikian maka salah satu tujuan utama

kebijaksanaan pertanian adalah pengusahaan stabilitas harga dan pendapatan petani

antara satu dengan yang lainnya, sedangkan fluktuasi harga komoditi pertanian yang

lebih besar akan menghambat pembangunan pertanian(Debby,2002).



Cabai merupakan tanaman yang berfluktuasi dengan cepat, bahkan setiap hari

harga akan berubah-ubah. Cabai merupakan produk pertanian yang dimana penanaman

dilakukan menurut musim. Musim hujan dan musim kemarau sangat mempengaruhi

penanaman pada komoditas cabai. Petani cenderung menanam cabai pada musim

kemarau lebih banyak dari pada musim penghujan, sehingga harga cabai berfluktuasi

setiap harinya.


