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II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A.  Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Cabai Merah Besar 

 

Cabai termasuk dalam suku terong-terongan (Solanaceae) dan 

merupakan tanaman yang mudah di tanam di dataran rendah ataupun di 

dataran tinggi.  Cabai mengandung Protein, Lemak, Karbohidrat, Calsium 

(Ca), Fosfor (P), Besi (Fe), vitamin-vitamin, dan mengandung senyawa-

senyawa Alkaloid, seperti:  capsaicin, flavenoid, dan minyak esensial.  Cabai 

dikelompokkan dalam empat tipe yang berdasarkan bentuk dan ukuran buah 

yaitu cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, dan paprika. 

Secara geografis cabai merah besar dapat tumbuh pada ketinggian  

0-1.200 m dpl dengan curah hujan berkisar antara 600-1.250 mm per tahun 

pada tingkat penyinaran matahari lebih dari 45 persen.  Suhu yang baik untuk 

pertumbuhan cabai merah besar antara 24-27ºC, sedangkan untuk 

pembentukan buah pada kisaran 16-23ºC.  Cabai merah besar umumnya 

cocok di usahatanikan pada berbagai jenis tanah asalkan mempunyai drainase 

dan aerasi yang baik.  Tanah yang paling ideal untuk usahatani cabai cabai 

merah besar adalah tanah yang mengandung bahan organik sekurang-

kurangnnya 1,5 persen dan mempunyai pH antara 6,0-6,5, jika di bawah atau 

di atas Ph tersebut maka produksi yang dihasilkan akan kurang baik.
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Menurut Bank Indonesia Departemen Pengembangan Akses Keuangan 

dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) (2013) teknik usahatani 

cabai merah besar adalah: 

a) Persiapan Lahan 

Lahan yang akan ditanami cabai merah besar terlebih dahulu 

dibersihkan dari segala sesuatu yang dapat mengganggu pertumbuhan 

tanaman dan diolah yaitu dengan cara digemburkan, diberi air, pupuk dan 

pengapuran agar tanah menjadi tempat tumbuh yang baik.  Setelah lahan 

selesai diolah dibentuk bedengan dan pemasangan mulsa plastik hitam perak, 

yang diikuti dengan pembuatan lubang tanam dan pemasangan ajir dengan 

jarak tanam 60 cm x 60 cm (musim kemarau) atau 60 cm x 70 cm (musim 

hujan).  Sistem tanam yang digunakan segi tiga (zig-zag) atau segi empat.  

Populasi tanaman yang efektif sekitar 17.500 batang/ha. 

b) Penyiapan Benih 

Cabai merah besar diperbanyak dengan benih, benih tersebut dipilih 

yang berkualitas.  Benih tidak langsung di tanam di lapang melainkan harus 

disemaikan terlebih dahulu pada sebuah polibag yang telah diisi campuran 

tanah gembur, kompos, dan NPK, setelah bibit muncul 4-5 daun bibit cabai 

diseleksi.  Bibit yang sudah diseleksi telah siap dipindahkan ke bedengan. 

c) Penanaman 

Polibag yang berisi bibit yang sudah diseleksi terlebih dahulu 

dipadatkan dengan cara dikepal, hal ini bertujuan agar tanah tidak pecah dan 

akar tidak putus, serta tidak ada rongga antara mulsa dengan tanah di lubang 
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tanam, setelah itu polibek disobek dan penanaman bibit setinggi ukuran 

polibag.  Penanaman bibit sebaiknya dilakukan pada sore hari. 

d) Pemeliharaan Tanaman 

Cara memelihara cabai merah besar yang telah di tanam yaitu: 

Bibit atau tanaman yang mati atau tidak tumbuh normal harus disulam atau 

diganti dengan sisa bibit yang ada, setelah itu dilakukan pemasangan ajir 

bambu berukuran panjang 120 cm.  Ajir dipasang tidak terlalu dekat 

perakaran karena bisa merusak akar.  Tunas-tunas yang tidak diperlukan 

dipangkas atau dipotong.  Pemupukan diberikan 10-15 hari sekali.  Pada 

musim kering lakukan kegiatan pengairan atau penyiraman.   Hama dan 

penyakit dikendalikan dengan cara penyemprotan rutin pestisida. 

Jika ada buah atau bagian tanaman yang terserang penyakit harus 

diambil/dicabut.  Jika ada tanaman yang mati pucuk maka segera 

dilakukan pemangkasan.  Dilakukan penyiangan gulma di sekitar lubang 

tanaman dan selokan antar bedengan serta digunakan agen hayati. 

e) Panen 

 

Pemanenan buah cabai merah besar yang pertama dilakukan pada 

H+91-H+100.  Pemanenan cabai dilakukan pada pagi hari yaitu dengan cara 

dipetik.  Cara pemetikan buah dilakukan dengan menarik tangkai ke atas.  

Buah yang rusak, misal terkena patek dipisahkan dengan buah yang bagus 

pada wadah yang berbeda.  Interval pemanenan dilakukan 5-7 hari sekali, jika 

perawatan dilakukan dengan baik dapat mencapai 15-20 kali panen.   
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Produktivitas cabai merah besar biasanya mencapai 10-14 ton per 

hektar tergantung dari varietas dan teknik yang digunakan.  Optimalnya 

potensi usahatani cabai merah besar bisa mencapai 20 ton per hektar.  

Masing-masing tanaman cabai merah besar berpotensi menghasilkan 1 kg 

cabai per musim.  Setelah pemanenan sebaiknya pada hari berikutnya 

disemprot dengan pestisida atau agen hayati. 

 

 

2. Pendapatan Rumah Tangga 

 

Pendapatan rumah tangga petani yaitu pendapatan yang diperoleh dari 

penjumlahan pendapatan usahatani utama dengan pendapatan yang berasal 

dari usahatani lain dan pendapatan non usahatani.  Pendapatan yang besar 

mencerminkan tersedianya dana yang cukup untuk berusahatani selanjutnya, 

namun apabila pendapatannya rendah dapat menyebabkan menurunnya 

investasi dan upaya pemupukan modal, sehingga mengharuskan anggota 

rumah tangga untuk bekerja atau berusaha lebih giat agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  Rumus pendapatan rumah tangga menurut Rahim dan 

Hastuti (2008) yaitu:. 

Ytot  =  Y usahatani utama + Y usahatani lain + Y non usahatani 

 

Keterangan:  

Ytot  =  Total pendapatan rumah tangga 

Y usahatani utama =  Pendapatan dari usahatani utama 

Y usahatani lain =  Pendapatan dari usahatani lain 

Y non usahatani =  Pendapatan dari luar usahatani 

 

Pendapatan usahatani menurut Rahim dan Hastuti (2008) adalah selisih 

penerimaan dari hasil usahatani dengan semua biaya selama proses produksi 

(biaya usahatani).  Biaya usahatani tersebut merupakan semua nilai dari 
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korbanan ekonomis yang dikeluarkan oleh produsen (petani) dalam 

mengelola usahataninya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.   

Biaya usahatani diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost).  Biaya tetap (fixed cost) umumnya 

diartikan sebagai biaya yang relatif tetep jumlahnya dan terus dikeluarkan 

walaupun output yang diperoleh banyak atau sedikit, seperti:  pajak, 

penyusutan alat, gaji karyawan, sewa lahan, alat pertanian dan sebagainya, 

sehingga biaya ini dikatakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh besarnya 

produksi komoditas pertanian. 

Biaya tidak tetap (variabel cost) merupakan biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh hasil produksi komoditas pertanian, seperti:  biaya untuk 

saprodi (sarana produksi komoditas pertanian), sehingga biaya ini diartikan 

pula sebagai biaya yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan besarnya 

produksi komoditas pertanian yang diperoleh.  Jika menginginkan produksi 

tinggi maka faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja perlu ditambah, pupuk 

juga ditambah dan sebagainya. 

Total biaya atau total cost (TC) adalah jumlah dari biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost).  Rumus total biaya atau total cost 

(TC) menurut Rahim dan Hastuti (2008) adalah: 

TC = FC + VC 

 

Keterangan: 

TC   =   Total biaya (total cost) 

FC   =   Biaya tetap (fixed cost) 

VC  =   Biaya tidak tetap (variabel cost) 
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Pendapatan dalam analisis usahatani menurut Gustiyana (2004) dibagi 

menjadi dua pengertian yaitu: 

a. Pendapatan Kotor  

Pendapatan kotor yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam 

usahatani selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan 

atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga 

per satuan berat pada saat pemungutan hasil produksi. 

b. Pendapatan Bersih  

Pendapatan bersih yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani 

dalam satu tahun dikurangi dengan biaya produksi selama proses produksi.  

Pendapatan usahatani menurut Rahim dan Hastuti (2008) dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

Pd =  TR –TC 

TR  =  Y. Py 

TC  =  FC + VC 

 

Keterangan:   

Pd =  Pendapatan usahatani 

TR =  Total penerimaan (total revenue) 

TC =  Total biaya (total cost) 

Y =  Produksi yang diperoleh 

Py =  Harga Y 

FC =  Biaya tetap (fixed cost) 

VC =  Biaya tidak tetap (variabel cost) 

 

 

3. Ketahanan Pangan 

 

Definisi Ketahanan Pangan menurut undang-undang No 18 Tahun 2012 

tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta 
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tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk 

dapat hidup sehat, aktif dan produkti secara berkelanjutan.  Definisi lain 

mengenai ketahanan pangan dalam Srimarga dkk (2011) yang dikutip menurut 

pendapat Oxfam (2001) adalah kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu 

mempunyai akses dan kontrol atas kecukupan pangan baik secara kuantitas 

maupun kualitas untuk kehidupan yang aman dan sehat, serta definisi 

ketahanan pangan menurut FIVIMS (2005) yaitu kondisi ketika semua orang 

pada segala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan 

yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebuhuhan konsumsi (dietary 

needs) dan pilihan pangan (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan 

sehat. 

Ketahanan pangan menurut Dewan Ketahanan Pangan (2006) terdiri dari 

tiga subsistem, yaitu: 

a. Ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh 

penduduk baik jumlah maupun mutunya dan aman. 

b. Distribusi pangan, dimana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh 

wilayah, sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga/individu. 

c. Konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang 

cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai dengan kaidah gizi dan 

kesehatan, serta preferensinya. 

Terdapat empat komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi 

ketahan pangan rumah tangga yaitu (PPK LIPI, 2004 dalam Indriani, 2014 ):  

 

 



19 

 

a. Kecukupan ketersediaan pangan 

Ketersediaan pangan rumah tangga dapat diketahui dengan mengukur 

kecukupan dan ketersediaan jumlah pangan pokok yang dimiliki rumah tangga 

dan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga.   

b. Stabilitas ketersediaan pangan 

Pengukuran ini berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi 

makan anggota rumah tangga dalam sehari.   

c. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan 

Indikator ini dalam pengukuran ketahanan pangan rumah tangga dapat 

dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur dari 

kepemilikan lahan dan cara rumah tangga memperoleh pangan yang 

dikelompokkan dalam dua katergori yaitu:  produksi sendiri dan membeli.   

d. Kualitas/keamanan pangan 

Ukuran kualitas pangan dilihat dari pengeluaran konsumsi makanan 

berupa lauk pauk sehari-hari yang mengandung protein hewani dan/atau nabati, 

sedangkan ukuran keamanan pangan dilihat dari ada atau tidaknya bahan 

makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang di konsumsi 

oleh rumah tangga.   

Ketahanan pangan juga dapat di ukur dengan menggunakan ukuran 

subjektif dan ukuran objektif (Pakpahan dan Pasandaran, 1990 dalam Rangga, 

2014).  Ketahanan pangan yang diukur secara subjektif didasarkan atas 

pandangan, opini, sikap atau pendapat orang terhadap situasi pangannya, 

sedangkan ketahanan pangan yang diukur secara objektif didasarkan atas 

jumlah makanan secara umum, jumlah energi yang dikonsumsi, ketersediaan 
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pangan per kapita, pangsa pengeluaran pangan rumah tangga terhadap 

pengeluaran total pangan rumah tangga dan kemampuan rumah tangga atau 

negara dalam menghadapi goncangan atau “shok”. 

Penelitian mengenai tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani 

cabai menggunakan ukuran secara obyektif dan subjektif.  Pengukuran secara 

obyektif yaitu berdasarkan pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani 

cabai.  Untuk mengetahui pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani 

cabai digunakan rumus Ilham dan Bonar (2007) yaitu:  

%100
t

t

TP

PP

tPF
 

 

Keterangan:  

PF    =  Pangsa pengeluaran pangan (%) 

PP    =  Pengeluaran untuk belanja pangan (Rp/bulan) 

TP    =  Total Pengeluaran (Rp/bulan) 

Menurut Ilham dan Bonar (2007), untuk komoditas pangan, peningkatan 

pendapatan tidak diikuti dengan peningkatan permintaan yang progresif.  

Berdasarkan hal tersebut dan dengan asumsi harga pangan yang dibayar rumah 

tangga adalah sama, maka Hukum Engel pangsa pengeluaran pangan terhadap 

pengeluaran rumah tangga akan semakin berkurang dengan meningkatnya 

pendapatan.  Hukum tersebut dapat dijelaskan berdasarkan Kurva Engel pada 

Gambar 1, dengan asumsi harga barang tetap, peningkatan kesejahteraan 

penduduk yang ditunjukkan oleh garis anggaran dan kurva indeferen yang 

bergeser ke kanan atas akan meningkatkan konsumsi barang dengan proporsi yang 

semakin berkurang untuk kasus barang normal (Q1) dan proporsi yang semakin 

meningkat untuk kasus barang mewah (Q2). Karena harga barang diasumsikan 

tetap maka pangsa pengeluaran untuk belanja pangan yang merupakan barang 

normal akan semakin berkurang. 
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Gambar 1.  Hubungan pendapatan dan permintaan terhadap barang dengan 

asumsi harga barang tetap, kasus barang normal (Q1) dan barang 

mewah (Q2) 

 

Meningkatnya kesejahteraan akan meningkatkan konsumsi pangan 

individu karena daya beli terhadap pangan makin meningkat, dengan kata lain 

menurunnya pangsa pengeluaran pangan akan meningkatkan ketahanana 

pangan.  Dalam teori kesejahteraan, kurva indeferen individu dapat diangkat 

menjadi kurva indeferan masyarakat, sehingga jika kesejahteraan individu 

meningkat maka kesejahteraan masyarakat (lokal, regional dan nasional) juga 

akan meningkat, dengan demikian ada hubungan antara pangsa pengeluaran 

pangan dan ketahanan pangan. 

Menurut Indriani (2014) kondisi ketahanan pangan secara ringkas dapat 

diperbaiki melalui hal-hal berikut yaitu: 

a. Meningkatkan nilai upah buruh tani dan pekerja informal di sektor industri. 

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah, serta 

kreativitas pemerintah daerah dalam menangani ketahanan pangan. 

Q2 

KI2 

BL3 

KI3 

BL2 

KI1 

BL1 

Q1 
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c. Fluktuasi harga pangan lebih stabil, baik secara umum maupun menjelang 

hari-hari besar, seperti: Puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. 

d. Meningkatnya pendapatan masyarakat. 

e. Menurunnya proporsi penduduk miskin dan rawan pangan. 

 

 

B.  Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan.  Kajian penelitian terdahulu diperlukan sebagai 

bahan referensi bagi peneliti untuk menjadi pembanding antara penelitian yang 

dilakukan dengan penelitian sebelumnya, serta untuk mempermudah dalam 

pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan 

data.  Kajian penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4.  Penelitian terdahulu 

No Peneliti (Tahun) Judul Metode Analisis Hasil Penelitian 

1 

 

Agustian dan Iwan 

(2008) 

Analisis Perkembangan Harga dan 

Rantai Pemasaran Komoditas Cabai 

Merah di Propinsi Jawa Barat 

 

Kuantitatif Pendapatan usahatani cabai merah di lokasi penelitian 

sebesar Rp13,904 juta per hektar dan R/C ratio 1,66.   

2 Bank Indonesia 

Departemen 

Pengembangan 

Akses Keuangan 

dan UMKM (2013) 

 

Pola Pembiayaan Usaha Kecil 

Menengah (Usaha Usahatani Cabai 

Merah) 

Kuantitatif Usaha usahatani cabai merah di lokasi penelitian 

menghasilkan NPV Rp32.027.167 per hektar pada tingkat 

bunga 13 persen dengan nilai IRR 63,19 persen dan Net 

B/C ratio 4,48 sehingga usaha ini layak untuk 

dilaksanakan.   

3 Hendrawanto 

(2008) 

Analisis Pendapatan dan Produksi 

Cabang Usahatani Cabai Merah 

 

Kuantitatif Pendapatan usahatani cabai merah Rp4.597.870,97 per 

2.080 m
2 

 dan R/C ratio 2,59. 

4 Kasymir (2011) Efisiensi Produksi dan Pendapatan 

Usahatani Cabai Merah (Capsicum 

annum) di Kecamatan Penengahan 

Kabupaten Lampung Selatan 

 

Kualititatif Usahatani cabai merah di lokasi penelitian 

menguntungkan untuk diusahakan, karena memiliki 

pendapatan Rp35.311.703,31 per hektar dan R/C ratio 

2,00. 

5 Hernanda, Indriani, 

dan Listiana (2013) 

Pendapatan Usaha Tani Jagung dan 

Ketahanan Pangan Rumah Tangga 

Petani di Kecamatan Simpang 

Kabupaten Ogan Komering Ulu 

(OKU) Selatan 

 

 

Kuantitatif Pada lokasi penelitian terdapat 11 rumah tangga tahan 

pangan, 39 rumah tangga kurang tahan pangan, 3 rumah 

tangga rentan pangan dan 7 rumah tangga rawan pangan. 
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6 Ilham dan Sinaga 

(2007) 

Penggunaan Pangsa Pengeluaran 

Pangan Sebagai Indikator 

Komposit Ketahanan Pangan 

Kuantitatif Pangsa pengeluaran pangan layak dijadikan indikator 

ketahanan pangan karena mempunyai hubungan yang erat 

dengan berbagai ukuran ketahanan pangan yaitu tingkat 

konsumsi, keanekaragaman pangan dan pendapatan 

 

7 Murniati (2014) Adaptasi dan Antisipasi Perubahan 

Iklim dan Dampaknya Terhadap 

Produktivitas dan Ketahanan 

Pangan Rumah Tangga Petani Padi 

di Kabupaten Tanggamus 

Kuantitatif dan 

Kualititatif 

Berdasarkan indikator persediaan pangan, stabilitas 

pangan, aksesibilitas pangan dan kontinuitas pangan, 

diketahui bahwa presentase rumah tangga petani padi 

organik dan non organik di daerah penelitian yang 

termasuk kategori tahan pangan sebesar 60,00 persen dan 

56,25 persen pada musim hujan, serta 48,00 persen dan 

42,86 persen pada musim kemarau, hasil ini lebih banyak 

bila dibandingkan dengan rumah tangga petani padi 

organik dan non organik yang berdasarkan indikator 

pangsa pengeluaran pangan dan konsumsi energi pangan 

yaitu sebesar 20,00 persen rumah tangga petani padi 

organik dan 30,00 persen rumah tangga petani padi non 

organik. 

 

8 Rangga (2014) Keefektifan Kelompok Afinitas 

Usaha Mikro dalam Mewujudkan 

Ketahanan Pangan Rumah Tangga 

di Desa Mandiri Pangan Provinsi 

Lampung 

Kualititatif Tingkat ketahanan pangan rumah tangga (anggota 

kelompok afinitas) Demapan di Provinsi Lampung 

termasuk dalam kategori tinggi.  Hal ini dikarenakan 

secara keseluruhan berdasarkan aspek ketersediaan 

pangan, distribusi pangan, dan aspek konsumsi pangan 

rumah tangga Demapan, sudah berada pada kategori 

tinggi. 
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9 Rangga dan Sayekti 

(2004) 

Keragaan Ketahanan Pangan 

Rumah Tangga Petani Padi Sawah 

(Studi Kasus di Desa Liman 

Benawi Kecamatan Trimurjo 

Kabupaten Lampung Tengah) 

Kuantitatif dan 

Kualititatif 

Ketahanan pangan di daerah penelitian menunjukkan 

ketahanan pangan tinggi yang diukur berdasarkan ukuran 

obyektif yaitu menggunakan indikator pangsa pengeluaran 

pangan dan konsumsi energi, serta ukuran subyektif yang 

dinilai dari persepsi responden mengenai kondisi 

pangannya. 

 

10 Widyareni (2011) Analisis Hubungan Proporsional 

Pengeluaran dan Konsumsi Pangan 

dengan Ketahanan Pangan Rumah 

Tangga petani di Kabupaten Kulon 

Progo 

Kualititatif 1. Rumah tangga dengan status rentan pangan memiliki 

sebaran terbesar dengan presentase 43,33 persen dari 

seluruh responden. 

2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga dapat 

meningkatkan status rumah tangga dari kategori rentan 

pangan ke tahan pangan.  
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C.  Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan kajian pustaka, petani cabai merupakan bagian terpenting 

dalam proses usahatani cabai karena dalam kegiatan usahatani petani tidak hanya 

menyumbangkan tenaga (labor) saja, tetapi lebih dari itu.  Petani adalah 

pemimpin (manajer) dalam usahatani yang mengatur proses produksi secara 

keseluruhan dan petani berwewenang mengambil keputusan dengan berbagai 

pertimbangan ekonomis, sehingga tujuan yang diinginkannya dapat tercapai yaitu 

memperoleh pendapatan yang maksimal.   

Kegiatan usahatani cabai yang dilakukan oleh petani dilakukan dengan 

mengalokasikan sumberdaya pada lahan usahataninya secara efektif dan efisien 

serta memanfaatkan faktor-faktor produksi usahatani lainnya untuk mendapatkan 

hasil cabai yang maksimal, sehingga petani cabai dapat menghasilkan produksi 

berupa output cabai yang melebihi input cabai.  Penjualan output cabai berupa 

hasil panen cabai akan menghasilkan penerimaan bagi rumah tangga petani cabai.  

Besar kecilnya penerimaan usahatani cabai bergantung dari jumlah hasil panen 

cabai dan harga jual cabai.  Pernyataan ini didukung oleh penelitian Agustian dan 

Iwan (2008); Bank Indonesia Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan 

UMKM (2013); Hendrawanto (2008); dan Kasymir (2011).  

Menurut Rahim dan Hastuti (2008) pendapatan usahatani cabai yang 

diperoleh merupakan selisih penerimaan hasil usahatani cabai dengan total biaya 

produksi cabai.  Pendapatan usahatani cabai tersebut apabila dijumlahkan dengan 

pendapatan yang berasal dari usahatani selain tanaman cabai yaitu usahatani 

tomat, sawi, rampai, buncis, daun seledri, daun bawang, terung, kacang tanah, 

labu siam, kol, kubis, salak, kelapa, pala, pisang, padi, kopi, bertenak dan menjadi 



27 

 

buruh tani, serta pendapatan nonusahatani yaitu pendapatan dari berdagang, buruh 

bangunan, pegawai swasta, tukang ojek, dan supir akan memperoleh pendapatan 

rumah tangga petani cabai.  Pendapatan rumah tangga petani cabai yang diperoleh 

akan sangat mempengaruhi status gizi rumah tangga petani cabai dan akan 

menentukan daya beli rumah tangga petani cabai terhadap kebutuhannya 

khususnya kebutuhan pangan, didukung oleh penelitian Suyastiri (2008).   

Pendapatan rumah tangga petani cabai merupakan salah satu faktor penting 

yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga petani cabai, karena 

pendapatan mempengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga yaitu sebagai 

penentu daya beli terhadap bahan pangan rumah tangga dan sebagai faktor 

penentu kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi.  Menurut Hukum Bennet 

dengan meningkatnya pendapatan maka kualitas bahan pangan yang dikonsumsi 

rumah tangga akan semakin baik. 

Ketahanan Pangan rumah tangga petani cabai dalam penelitian ini akan 

diukur secara obyektif dan subjetif.  Pengukuran secara obyektif yaitu 

berdasarkan pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani cabai, sedangkan 

ukuran subjektif didasarkan pada opini, pandangan, sikap atau pendapat rumah 

tangga petani cabai terhadap situasi pangannya yaitu mengenai ketersediaan 

pangan rumah tangga petani cabai, distribusi pangan rumah tangga petani cabai 

dan konsumsi pangan rumah tangga petani cabai.  Untuk lebih jelas, alur kerangka 

pemikiran di atas dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Alur kerangka pemikiran pendapatan dan tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting  

Kabupaten Tanggamus 
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Pendapatan Rumah Tangga Petani Cabai 

Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Cabai: 

 

Faktor 

Produksi:  

- Luas lahan  

- Tenaga kerja 

- Benih 

- Pupuk  

- Pestisida Harga 

Cabai 

Harga 

Secara Objektif: 

Pangsa Pengeluaran 

Pangan Rumah Tangga 

Petani Cabai 

Secara Subjektif: 

1. Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Petani Cabai 

2. Distribusi Pangan Rumah Tangga Petani Cabai 

3. Konsumsi Pangan Rumah Tangga Petani Cabai 
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D.  Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan yang ada, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pendapatan rumah tangga 

petani cabai berpengaruh secara positif terhadap tingkat ketahanan pangan rumah 

tangga petani cabai di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.


