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ABSTRACT

ANALYSIS OF INCOME AND MARKETING
OF RED CHILI ON KALIANDA SUB DISTRICT,

SOUTH LAMPUNG REGENCY

By

ULPAH CHOIRUN NISA

Most problems faced by farmers in red chili farming were production and price
fluctuations that determines farmer`s income. This research aimed to assess the
income and the marketing efficiency of red chili. The research locations were
determined by purposive on Kalianda Sub district.  Respondents of this research
were 30 red chili farmers that used by census method. The data of this research
was collected in October – November 2016. The data analysis that were used in
this research were descriptive and quantitative analysis. The income of red chili
farmers was analyzed by R/C ratio. The marketing efficiency of red chili was
analyzed by market structure, market conduct, and market performance. The
results showed that red chili farming on Kalianda Sub district was profitable with
the income of red chili farming was Rp91,519,527.08/ha. Red chili marketing on
Kalianda Sub District South Lmpung Regency was inefficient.

Key words : Income, marketing, red chili.



ABSTRAK

ANALISIS PENDAPATAN DAN PEMASARAN
CABAI MERAH DI KECAMATAN KALIANDA

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

ULPAH CHOIRUN NISA

Fluktuasi produksi dan harga menjadi masalah yang dihadapi petani dalam
usahatani cabai merah sehingga berdampak pada tingkat pendapatan usahatani
yang diperoleh oleh petani cabai merah. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pendapatan dan efisiensi pemasaran cabai merah. Lokasi penelitian
ditentukan secara sengaja di Kecamatan Kalianda.  Responden penelitian ini
terdiri dari 30 orang petani cabai merah yang ditentukan menggunakan metode
sensus. Data penelitian ini diambil pada bulan Oktober-November 2016. Analisis
data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pendapatan
petani cabai merah dianalisis menggunakan perhitungan R/C ratio. Efisiensi
pemasaran dianalisis menggunakan struktur pasar, perilaku pasar, dan keragaan
pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani cabai merah di Kecamatan
Kalianda menguntungkan dengan pendapatan sebesar Rp91.519.527,08 per
hektar. Pemasaran cabai merah di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung
Selatan belum efisien.

Kata Kunci : Cabai Merah, Pemasaran, Pendapatan.
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1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang sangat berperan dalam kehidupan manusia.

Ketersediaan sumber pangan untuk makhluk hidup ditentukan oleh adanya

kegiatan di bidang pertanian.  Masyarakat indonesia banyak yang bergantung

pada pertanian sebagai sumber mata pencaharian untuk memperoleh

pendapatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.  Pembangunan pertanian

juga sangat diperlukan untuk menjadikan masyarakat menuju pertanian yang

lebih baik.  Sehingga kegiatan pertanian tidak hanya dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saja.

Pertanian yang ada di Indonesia terdiri dari beberapa sub sektor, antara lain

tanaman bahan pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan

hortikultura.  Salah satu sub sektor pertanian yang sangat penting dalam

kehidupan sehari-hari adalah tanaman hortikultura.  Salah satu komoditas

tanaman hortikultura yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia

adalah cabai merah.  Daerah-daerah di Indonesia memiliki makanan

tradisional yang menggunakan cabai merah sebagai salah satu bumbu yang

sangat penting karena cabai memiliki rasa yang pedas. Cabai merah tidak

hanya digunakan sebagai bahan bumbu masakan saja, cabai merah juga
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biasanya diolah menjadi berbagai macam bumbu instan, seperti sambal, saos,

dan sebagai bumbu camilan. Penggunaan cabai merah yang bervariasi

seharusnya diikuti dengan adanya peningkatan produksi dan stabilisasi harga

supaya kebutuhan atas cabai merah dapat terpenuhi seluruhnya. Luas panen,

perduksi, dan produktivitas cabai nasional disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas panen, produksi, dan produktivitas cabai nasional tahun
2010-2014

Tahun Luas Panen (ha) Produksi (kw) Produktivitas (kw/ha)
2010 122.755 8.071.600 65,75
2011 121.063 8.888.520 73,42
2012 120.275 9.543.100 79,34
2013 124.111 10.128.790 81,61
2014 128.734 10.746.020 83,47

Sumber : Kementerian Pertanian, 2016.

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa

produktivitas cabai dari tahun 2010 sampai 2014 meningkat setiap tahunnya.

Produktivitas yang terus meningkat seharusnya dapat memenuhi kebutuhan

cabai di Indonesia baik di kalangan masyarakat atau sebagai kebutuhan di

bidang industri.  Selanjutnya untuk data konsumsi cabai nasional dapat dilihat

pada Tabel 2.

Tabel 2. Konsumsi cabai  nasional tahun 2010
Tahun 2010

Konsumsi/kapita/tahun (kg) 1,50
Jumlah Penduduk (orang) 237.641.326,00
Jumlah Konsumsi/tahun (kg) 356.461.989,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016.

Berdasarkan data yang ditunjukkan Tabel 1 dan Tabel 2 tersebut dapat

menggambarkan bahwa persediaan cabai merah di Indonesia dapat memenuhi
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kebutuhan masyarakat maupun industri terhadap cabai merah di Indonesia,

karena produktivitas meningkat setiap tahunnya, sedangkan tingkat konsumsi

cabai merah berada di bawah hasil produksi cabai merah di Indonesia.

Namun pada kenyataannya harga cabai merah yang berlaku di Indonesia

masih tidak stabil atau berfluktuatif dan menyebabkan petani cabai merah

sering mengalami kerugian.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang masyarakatnya

memproduksi cabai merah. Provinsi Lampung memiliki 14 kabupaten dan

dua kotamadya yang seluruhnya memproduksi cabai merah.  Jumlah luas

panen, produksi, dan produktivitas cabai merah menurut kabupaten di

Provinsi Lampung tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas panen, produksi, dan produktivitas cabai merah menurut
kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2014

Kabupaten/Kota Luas Panen (ha) Produksi (Kuintal) Produktivitas (Kw/ha)

Lampung Barat 814 13.841 17,00

Tanggamus 824 2.592 3,14

Lampung
Selatan

573 8.397 14,65

Lampung Timur 888 390 0,44

Lampung Tengah 849 3.610 4,25

Lampung Utara 406 2.252 5,55

Way Kanan 242 390 1,61

Tulang Bawang 286 710 2,48

Pesawaran 1.668 4.899 2,94

Pringsewu 349 583 1,67

Mesuji 101 84 0,83
Tulang Bawang
Barat

103 769 7,47

Pesisir Barat 213 2.330 10,94

Bandar Lampung 65 43 0,66

Metro 25 33 1,32

Total 7.406 40.923 5,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2015.
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Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa rata-rata produktivitas cabai

merah di Provinsi Lampung berada jauh di bawah produktivitas cabai merah

nasional, hal tersebut terjadi karena cabai merah tidak hanya dihasilkan di

Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Barat menjadi kabupaten yang

memiliki produktivitas cabai merah tertinggi di Provinsi Lampung yaitu

sebesar 17,00 kw/ha.  Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Lampung Selatan

dan Pesisir Barat dengan jumlah produktivitas cabai merah sebesar 14,65

kw/ha dan 10,94 kw/ha.  Produktivitas cabai merah di Kabupaten Lampung

Selatan merupakan produktivitas dengan peringkat kedua, namun luas panen

cabai merah di Kabupaten Lampung Selatan berada pada urutan ke tujuh

yaitu hanya sebesar 573 ha.  Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten

Lampung Selatan melakukan produksi cabai merah secara baik sehingga

dapat menghasilkan produktivitas yang baik pula.  Data luas panen, produksi,

dan produktivitas cabai merah di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten

Lampung Selatan di sajikan pada Tabel 4.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 kecamatan dan seluruh seluruh

kecamatan tersebut memproduksi cabai merah.  Kecamatan Merbau Mataram,

Candipuro, Way Panji, Kalianda, dan Rajabasa merupakan lima kecamatan

yang memiliki produktivitas cabai merah yang tinggi.  Kecamatan Rajabasa

memiliki produktivitas tertinggi namun memiliki luas panen terkecil.  Jumlah

produksi cabai merah di Kecamatan Rajabasa berada jauh sekali di bawah

Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Way Sulah.
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Kecamatan Kalianda merupakan kecamatan yang memproduksi cabai merah

dengan cukup baik karena memiliki produksi tertinggi dengan jumlah 5.025

kuintal dengan luas panen sebesar 47 ha.  Perkembangan luas panen,

produksi, dan produktivitas cabai merah di Kecamatan Kalianda di sajikan

dalam Tabel 5.

Tabel 4. Luas panen, produksi, dan produktivitas cabai merah menurut
kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2013

Kecamatan Luas Panen (ha) Produksi (Kuintal) Produktivitas (Kw/ha)

Natar 48 2762 57,54

Jati Agung 3 290 96,67

Tanjung Bintang 15 809 53,93

Tanjung Sari 12 900 75

Katibung 32 2.687 83,97

Merbau Mataram 6 879 146,5

Way Sulah 32 3.045 95,16

Sidomulyo 15 1.104 73,6

Candipuro 13 1.409 108,38

Way Panji 10 1.186 118,6

Kalianda 47 5.025 106,91

Rajabasa 3 496 165,33

Palas 20 1.148 57,4

Sragi 8 530 66,25

Penengahan 16 1.026 64,12

Ketapang 71 1.862 26,22

Bakauheni 11 794 72,18

Total 362 25.952 71,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan, 2015.

Tabel 5. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas cabai merah
di Kecamatan Kalianda tahun 2010-2014

Tahun Luas Panen (ha) Produksi (kuintal) Produktivitas (kuintal/ha)

2010 403 2.981 7,40

2011 49 5.411 110,43

2012 46 5.613 122,02

2013 47 5.025 106,92

2014 47 5.025 106,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan, 2015
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Jumlah produksi cabai merah pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang

signifikan, dan pada tahun 2013 produksi cabai merah tersebut mengalami

penurunan. Tahun 2011-2014 produksi cabai merah memiliki jumlah yang

fluktuatif namun tetap menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pengelolaan

yang baik dan adanya peran dari pemerintah atau lembaga swasta sangat

membantu terhadap peningkatan produktivitas tersebut.  Produktivitas yang

tinggi harus diikuti dengan harga yang baik, sehingga petani cabai merah

dapat memperoleh keuntungan atau pendapatan yang baik juga.

Perkembangan harga produsen cabai merah disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan harga produsen cabai merah (Rp/kg) di Kabupaten
Lampung Selatan, 2014

Bulan
Tahun

2013 2014

Januari 12.000 26.667

Februari 12.888 24.750

Maret 12.278 22.500

April 12.889 17.500

Mei 13.667 15.500

Juni 14.222 15.833

Juli 24.222 12.500

Agustus 22.222 12.417

September 22.556 13.833

Oktober 25.667 26.667

November 25.778 26.667

Desember 22.111 39.000

Rata-rata (E) 18.378,08 21.152,83

Ragam/Var (V²) 33.256.549,72 63.896.230,70

Simpangan Baku (V) 5.766,85 7.993,51

Coefisien Variasi (CV) 0,31 0,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2015.

Tabel 6 menunjukkan harga cabai merah yang berlaku pada tahun 2013 dan

2014 berfluktuatif. Harga yang fluktuatif tersebut dibuktikan dengan adanya
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perhitungan koefisien variasi (CV) yang mencapai 31,38% dan 37,79%.

Harga cabai merah pada musim hujan meningkat sedangkan pada musim

kering harga cabai merah rendah. Adanya fluktuasi harga dapat

menyebabkan terjadinya risiko usaha yang harus dihadapi oleh petani.

Pendapatan yang tinggi merupakan salah satu alasan utama petani dalam

melakukan produksi, namun pada kenyataannya harga yang berlaku tidak

dapat memeberikan pendapatan yang baik terhadap petani.  Harga yang

fluktuatif menyebabkan petani terkadang harus menghadapi berbagai risiko

dan mengalami kerugian, karena harga jual yang tidak sesuai dengan

pengeluaran dalam kegiatan produksi.  Selain harga yang fluktuatif masalah

lain dari komoditas cabai merah adalah sifatnya yang tidak tahan lama

sehingga petani harus segera menjual produknya dengan harga yang berlaku

saat itu.  Hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh petani tidak

menentu.

Pemasaran merupakan proses yang harus dilalui oleh petani sebagai produsen

untuk menyalurkan produknya hingga sampai ke tangan konsumen. Banyak

lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat di dalam kegiatan pemasaran.

Komoditas pertanian biasanya memiliki rantai pemasaran yang panjang,

sehingga proses pemasaran melibatkan banyak pelaku pemasaran. Hal ini

dapat menyebabkan sistem pemasaran yang terjadi tidak efisien. Keadaan

tersebut juga terjadi pada pemasaraan cabai merah di Kabupaten Lampung

Selatan. Rantai pemasaran yang panjang dan melibatkan banyak pelaku

pemasaran tanpa adanya batas harga yang diatur, menyebabkan harga cabai

merah yang berlaku tidak stabil.
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B. Rumusan Masalah

Produksi cabai merah di Kabupaten Lampung Selatan merupakan produksi

cabai merah dengan urutan kedua di Provinsi Lampung, namun usahatani

cabai merah di Kabupaten Lampung Selatan tetap memiliki berbagai

permasalahan, khususnya pada tingkat produktivitas yang dihasilkan.  Tabel 5

telah menunjukkan bahwa tahun 2010-2014 produktivitas cabai merah masih

tergolong rendah jika dibandingkan dengan angka potensi produktivitas cabai

merah yang mencapai lebih dari 20.000 kg/ha, kemudian tahun 2013

produktivitas cabai merah juga mengalami penurunan. Produktivitas yang

rendah juga terjadi akibat adanya risiko yang harus dihadapi setiap

melakukan usahatani cabai merah, seperti risiko yang disebabkan oleh faktor

cuaca maupun serangan hama dan penyakit.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan produktivitas, harga cabai merah

juga menjadi pemasalahan utama dalam usahatani cabai merah. Fluktuasi

jumlah produksi dan harga cabai merah menyebabkan petani sulit

memperkirakan harga cabai merah yang berlaku ketika panen tiba.

Rendahnya harga yang diterima petani dapat mengakibatkan petani

mengalami kerugian.

Cabai merah merupakan komoditas yang tidak dapat bertahan lama dan harus

dijual atau diolah langsung setelah panen.  Cabai Merah di Kabupaten

Lampung Selatan khususnya Kecamatan Kalianda ditanam dengan tujuan

untuk dijual langsung dalam kondisi segar, dan tidak diolah menjadi produk

olahan cabai merah lainnya. Pemasaran juga menjadi permasalahan bagi
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komoditas cabai merah yang tidak dapat bertahan lama.  Adanya rantai

pemasaran yang melibatkan banyak lembaga pemasaran menyebabkan petani

memperoleh harga yang rendah atau jauh di bawah harga yang berlaku di

tingkat konsumen. Demikian pula yang terjadi di Kecamatan Kalianda

Kabupaten Lampung Selatan, harga cabai merah yang berlaku mempengaruhi

jumlah produksi dan mekanisme pasar yang terjadi. Rantai pemasaran yang

panjang mempengaruhi pendapatan maupun margin pemasaran yang

diperoleh petani dan pedagang.  Oleh karena itu, penelitian tentang analisis

pendapatan dan pemasaran cabai merah di Kecamatan Kalianda Kabupaten

Lampung selatan perlu dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang diperoleh

adalah :

1. Berapakah tingkat pendapatan usahatani cabai merah di Kecamatan

Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan?

2. Apakah pemasaran cabai merah di Kabupaten Lampung Selatan sudah

efisien?
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C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan

dari penelitian ini adalah untuk :

1) Mengetahui tingkat pendapatan usahatani cabai merah di Kecamatan

Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

2) Menganalisis efisiensi pemasaran cabai merah di Kabupaten Lampung

Selatan.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Lampung

Selatan dalam menentukan kebijakan ekonomi, terutama dalam

pembangunan sektor pertanian pada umumnya.

2) Dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan bagi petani

dalam mengelola usahatani dan pemasaran cabai merah.

3) Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian pada bidang

yang sama.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Budidaya Cabai

Cabai merupakan tanaman yang berasal dari bagian tropis dan subtropis

Benua Amerika, khususnya Kolombia, Amerika Selatan.  Tanaman cabai

termasuk famili Solanaceae, genus Capsicum. Capsicum annuum L.

Merupakan salah satu spesies dari 20-30 spesies dalam genus yang sama.

Spesies ini paling banyak dibudidayakan dan penting secara ekonomi.

Berdasarkan karakter buahnya spesies C. Annuum digolongkan dalam empat

tipe, yaitu cabai besar, cabai kriting, cabai rawit (hijau), dan paprika (Syukur,

2013).

1. Cabai besar

Cabai besar memiliki permukaan yang rata atau licin.  Buahnya

berdaging tebal dan berdiameter tebal.  Memiliki umur panen yang

genjah, relatif kurang tahan disimpan dalam waktu yang lama, dan relatif

kurang pedas.

2. Cabai keriting

Cabai keriting memiliki permukaan buah bergelombang atau keriting.

Buah cabai keriting lebih ramping, berdaging tipis, memiliki umur panen

yang lebih lama, lebih tahan simpan, dan relatif pedas.
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3. Cabai rawit

Tipe cabai rawit memiliki ukuran kecil.  Permukaan buah licin dan

rasanya pedas.  Bunga dan buah cabai rawit mengarah ke atas.  Cabai

rawit muda memiliki warna hijau atau putih kekuningan serta bentuk

buah langsing.

4. Paprika

Buah paprika berbentuk segi empat panjang atau bel dan rasa buah tidak

pedas.  Buah matangnya berwarna hijau kuning, putih, oranye, merah,

atau ungu. Buahnya sering digunakan sebagai campuran salad.

Tanaman cabai dapat ditanam di lahan sawah, tegalan, pinggir laut,

pegunungan, bahkan di lahan sempit, seperti pekarangan juga bisa

berproduksi optimal.  Tanaman cabai dapat tumbuh di dataran rendah

hingga pegunungan.  Tanaman cabai juga dapat tumbuh dan beradapatasi

dengan baik pada berbagai jenis tanah, mulai dari tanah berpasir hingga

tanah liat.  Umumnya, tanah yang baik untuk pertanaman cabai adalah

tanah lempung berpasir atau tanah ringan yang banyak mengandung

bahan organik dan unsur hara.  Sifat tanaman cabai yang tidak mengenal

musim merupakan salah satu alasan yang membuat petani menyukai

usahatani cabai.  Tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik tanpa

tergantung pada musim.  Namun, penanaman cabai pada musim hujan

lebih berisiko dibandingkan dengan musim kemarau karena tanaman

cabai tidak tahan terhadap hujan lebat yang terjadi secara terus-menerus.

Genangan air di daerah penanaman bisa mengakibatkan kerontokan daun

dan terserang penyakit akar.  Sementara itu, kelembapan udara yang



13

tinggi meningkatkan penyebaran dan perkembangan penyakit tanaman

(Syukur, 2013).

Teknik budidaya tanaman cabai biasanya dimulai dari pemilihan lahan.

Pemilihan lahan dilakukan karena lokasi yang tepat secara teknis maupun

kelayakan ekonomis dapat menentukan keberhasilan budidaya tanaman

cabai tersebut.  Secara umum, cabai biasanya tumbuh di dataran rendah

maupun dataran tinggi mencapai ketinggian 2.000 meter di atas

permukaan air laut. Penanaman cabai dapat dilakukan pada musim

kemarau maupun musim hujan.  Menurut salim (2013), selain pemilihan

lahan, terdapat beberapa hal lainnya yang harus diterapkan pada teknik

budidaya.

a. Pengolahan tanah

Tanah yang digunakan dalam budidaya cabai harus diolah terlebih

dahulu.  Tujuan dari pengolahan tanah adalah menggemburkan tanah

sehingga baik untuk perkembangan akar, menstabilkan peredaran air,

peredaran udara, dan suhu di dalam tanah.  Tahapan pengolahan

tanah adalah sebagai berikut :

1) Pembersihan gulma

2) Pembajakan atau pencangkulan

3) Pengeplotan bedengan

4) Pemupukan dan pengapuran

5) Pengadukan

6) Pembuatan bedengan
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b. Pemasangan mulsa

Penggunaan mulsa merupakan upaya perbaikan teknik budidaya

secara intensif supaya hasil panen menjadi lebih optimal. Biasanya

mulsa yang digunakan merupakan mulsa plastik hitam perak

(MPHP) atau mulsa jerami.  Mulsa digunakan untuk mengendalikan

penguapan air dan mempertahankan suhu, kelembaban tanah,

kandungan bahan organik, mengurangi jumlah dan kecepatan aliran

permukaan, meningkatkan penyerapan air dan mengendalikan

pertumbuhan gulma.

c. Pembuatan lubang tanam

Pembuatan lubang dilakukan dengan jarak kurang lebih 60 x 60 cm

atau 70 x 70 cm dengan diameter kurang lebih 10 cm. Pembuatan

lubang bisa menggunakan pipa besi atau kaleng yang diisi dengan

arang.

d. Penyemaian benih

Penyemaian dapat dilakukan menggunakan kotak semai, kantung

plastik, atau kantung dari daun. Sebelum disemai, benih direndam

terlebih dahulu dalam air hangat selama 30 menit, kemudian

direndam dalam larutan perangsang akar selama sehari semalam.

Benih yang mengapung dalam air sebaiknya dibuang karena akan

memiliki pertumbuhan yang kurang maksimal.  Media semai yang

digunakan adalah tanah gembur dengan campuran pupuk kandang

dan pupuk NPK.  Kemudian masukkan ke dalam wadah seperti

kotak semai, kantung plastik, atau kantung daun denga tingi kurang
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lebih 5 cm, dan media tanam dibasahi oleh larutan perangsang akar

sehingga menjadi lembab.

Perawatan penyemaian terdiri dari penyiraman, pengaturan cahaya,

dan pemberantasan hama atau penyakit. Penyiraman dilakukan 1-2

kali/hari atau tergantung pada cuaca.  Kemudian penyemprotan

pupuk daun dengan dosis rendah 0,5 gr/liter air saat tanaman

berumur 10-15 hari, serta penyemprotan pestisida dengan

konsentrasi setengah dari yang dianjurkan.  Jika bibit cabai sudah

berumur kurang lebih 17 hari atau sudah tumbuh akar dan daun

kurang lebih 3-4  helai, maka bibit sudah dapat dipindahkan ke lahan

atau polybag.

e. Penanaman

Pemindahan bibit dari penyemaian dengan umur 17-21 hari

sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari dengan jarak tanam

sesuai dengan lubang yang telah disiapkan. Bentuk penanaman

sebaiknya dengan sistem segitiga atau zig zag. Bbit cabai beserta

polybag yang akan dipindahkan ke lahan disiram terlebih dahulu

dengan air.  Kemudian direndam ke dalam larutan fungisida sistemik

atau bakterisida dengan dosis 0,5-1,0 gram/liter air selama 15-30

menit. Penanaman dilakukan dengan cara sebagian tanah pada

lubang dikeluarkan sesuai ukuran polybag.  Bibit yang sudah

dikeluarkan dari polybag dimasukkan ke dalam tanah dan ditutupi

tanah hingga dekat pangkal batang, lalu lakukan penyimaran.
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f. Pemasangan ajir/lanjaran

Ajir/lanjaran dipasang dengan tujuan untuk menopang pertumbuhan

tanaman agar kuat dan kokoh, tidak mudah rebah. Ajir/lanjaran

sebaiknya dipasang dimulai pada saat tanam atau maksimal satu

bulan setelah tanam supaya tidak merusak pertumbuhan akar.

Ajir/lanjaran biasanya terbuat dari belahan bambu dengan ukuran

kurang lebih 135 cm, lebar 4 cm, dan tebal 2,5 cm.

g. Penyulaman

Penyulaman dilakukan dengan mengganti bibit atau tanaman muda

yang mati.  Penyulaman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore

hari.

h. Pemupukan susulan

Pemupukkan susulan kedua dan ketiga dilakukan setelah umur 30

dan 60 hari setelah tanam.  Aplikasi ZPT masing-masing diberikan

tiap 10 hari sekali secara bersamaan.

i. Perempelan

Perempelan dilakukan pada tunas samping, yang keluar ketiak daun.

Dilakuakan saat tanaman berumur 10-20 hari.  Tujuan dari

perempelan adalah untuk menunda pertumbuhan generatif sehingga

pertumbuhan vegetatif optimal.

j. Pengairan/penyiraman

Penyiraman paling banyak dilakukan pada pada fase vegetatif krang

dari 40 hari setelah tanam.  Pengairan dapat menggunakan selang

yang dimasukkan ke dalam mulsa.  Sistem pengairan pada lahan
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sawah dapat dilakukan dengan menggenangi saluran drainase antar

bedeng dengan ketinggian ¾ tinggi bedengan tersebut.

k. Penyiangan gulma

Penyiangan terhada gulma sebaiknya dilakukan setiap seminggu

sekali.  Gulma dapat menjadi pesaing tanaman cabai dalam

memperoleh unsur hara maupun sinar matahari, dan dapat menjadi

sarang hama maupun penyakit.

l. Pemasangan tali penyangga

Fungsi dari pemasangan tali penyangga adalah supaya tanaman lebih

teratiu dan mudah dalam proses pemanenan.

m. Mengantisipasi gagal panen

Mengantisipasi gagal panen dapat dilakukan dengan penerapan

beberapa hal berikut :

1) Bertanam pada waktu yang tepat

2) Penggunaan varietas unggul

3) Pemilihan lokasi tanam yang tepat

4) Menggunakan teknik budidaya yang benar

5) Perawatan secara intensif.

Menurut Syukur (2013), Karakter unggul cabai mendukung produksi

tinggi dan kualitas buah prima.  Karakter unggul tersebut di antaranya

produktivitas tinggi, umur panen genjah, tahan terhadap serangan hama

dan penyakit, daya simpan lebih lama, tingkat kepedasan tertentu, serta

kualitas buah sesuai dengan selera konsumen.
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a. Produktivitas tinggi

Penanaman cabai menggunaka varietas unggul yang mempunyai

produktivitas tinggi dapat meningkatkan produktivitas hasil di lahan

sempit (pekarangan) maupun skala luas.

b. Umur panen genjah

Varietas yang memiliki umur panen lebih awal (genjah) banyak

diinginkan.  Umur tanaman berkaitan dengan lamanya tanaman di

lapangan.  Semakin singkat tanaman berada di lapangan, akan

semakin baik karena dapat mengurangi intensitas serangan hama dan

penyakit.  Umumnya umur panen cabai adalah 90-120 hari setelah

semai.

c. Tahan terhadap serangan hama dan penyakit

Cuaca dan iklim yang tidak menentu dan ekstrim membutuhkan

varietas cabai yang tahan terhadap kondisi tersebut.  Saat musim

kemarau berkepanjangan, intensitas serangan hama sangat tinggi.

Demikian juga saat hujan berlebihan yang menyebabkan kelembapan

tinggi, intensitas serangan penyakit yang disebabkan oleh cendawan

dan bakteri sangat tinggi.

d. Daya simpan lebih lama

Cabai biasanya langsung dijual setelah panen karena mutu akan

turun setelah 2-3 hari disimpan dalam suhu kamar.  Daya simpan di

ruang bersuhu dingin (5-7°C) dan kelembapan 90-95%berkisar 10-

20 hari.  Cabai unggul mempunyai daya simpan lebih tinggi dan

tahan pengangkutan sehingga menguntungkan produsen.
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e. Tingkat kepedasan tertentu

Cabai mempunyai rasa pedas karena mengandung zat

capsaicin/capsacinoid.  Capsaicin terdapat pada plasenta dan biji

cabai.  Tingkat kepedasan cabai yang diinginkan industri saus

tertentu, yaitu di atas 400 kali pengenceran.

f. Kualitas buah sesuai dengan selera konsumen

Selain produktivitas, sifat lain yang dikembangkan sangat

berhubungan dengan permintaan konsumen.  Sebagai contoh, untuk

konsumen saus tertentu, spesifikasi buah cabai yang digunakan

adalah diameter pangkal batang 1,00-1,70 cm, panjang buah 9,5-14,5

cm, warna buah merah cerah tanpa belang, dan tingkat kepedasan

minimal 400 ppm.  Pemuliaan cabai juga harus memperhatikan

Standar Nasional Indonesia (SNI).

B. Pendapatan Usahatani

Tujuan usahatani adalah meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

Pendapatan merupakan pengurangan dari penerimaan dengan biaya total.

Pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan usahatani dan

pendapatan keluarga. Pendapatan usahatani adalah selisih antara pendapatan

kotor (output) dan biaya produksi (input) yang dihitung dalam per bulan, per

tahun, per musim tanam. Pendapatan keluarga yaitu pendapatan yang

diperoleh dari kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang berasal

dari kegiatan diluar usahatani, seperti berdagang, mengojek, dan lain-lain

( Astuti, 2010).
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Soekartawi (1995) menyatakan bahwa pendapatan atau keuntungan

merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya produksi.  Penerimaan

merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi dengan harganya (harga

produk tersebut), sedangkan biaya produksi merupakan hasil perkalian antara

jumlah faktor produksi dengan harganya (harga faktor produksi tersebut).

Secara matematis keuntungan dirumuskan :

π = PT – BT = y . py – X . pX

Keterangan:
Π = Pendapatan (keuntungan)
PT = Penerimaan total
BT = Biaya total
y = Produksi
Py = Harga satuan produksi
X = Faktor produksi
Px = Harga faktor produksi

Pendapatan juga dapat dihitung menggunakan rumus (Soekartawi, 1995):

π= TR-TC

Keterangan :
Π = keuntungan/pendapatan
TR = Total Revenue (total penerimaan)
TC = Total Cost (total biaya)
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C. Teori Pemasaran

1. Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk memuaskan

kebutuhan dan keinginan langganan melalui proses pertukaran dan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Sunyoto, 2014).

Menurut Kotler (1992) dalam Sunyoto (2013), pemasaran memiliki

pengertian sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran, sedangkan menurut

Mubyarto (1989), pemasaran adalah suatu kegiatan ekonomi yang

berfungsi membawa atau menyampaikan barang/jasa dari produsen

kepada konsumen.

Tataniaga pertanian adalah kegiatan menyalurkan produk-produk

pertanian dan atau sarana produksi pertanian dari titik produksi sampai

ke titik konsumsi disertai penciptaan kegunaan waktu, tempat, bentuk,

dan pengalihan hak milik oleh lembaga-lembaga tataniaga dengan

melakukan satu atau lebih fungsi-fungsi tataniaga (Hasyim, 2012).

2. Saluran Distribusi

Saluran distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang saling

berhubungan dan terlibat dalam proses membuat produk atau jasa siap

digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis (Kotler

dan Armstrong, 2004).
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Saluran distribusi dapat dikatakan sebagai kumpulan organisasi atau

perusahaan yang saling terkait oleh beberapa aliran.  Perusahaan dengan

modal terbatas biasanya melakukan penjualan pada wilayah pasar yang

terbatas.  Kegiatan distribusi banyak melibatkan berbagai jenis lembaga-

lembaga yang berhubungan dengan produk yang dipasarkan. Menurut

Hasyim (2012), beberapa lembaga tataniaga yang biasa terlibat dalam

distribusi adalah sebagai berikut.

a. Tengkulak

Tengkulak merupakan lembaga tataniaga yang secara langsung

mengadakan transaksi dengan petani. Transaksi yang dilakuakan

bisa berupa tunai, ijon, atau kontrak pembelian.

b. Pedagang Pengumpul

Pedagang pengepul merupakan lembaga tataniaga yang melakukan

pembelian produk pertanian langsung kepada petani dan atau dari

tengkulak.  Volume pembelian yang dilakukan pedangang pengepul

biasanya relatif kecil dan dilakukan melalui proses pengumpulan

dari banyak petani dan tengkulak.

c. Pedagang Besar

Pedagang besar merupakan lembaga tataniaga yang melayani

pembelian dari pedagang-pedagang pengumpul.  Pedagang besar

sudah meningkatakan efisiensi dengan melakukan konsentrasi,

srhingga volume perdagangan menjadi lebih besar.  Selain

melakukan konsentrasi, pedagang besar juga melakukan proses

distribusi ke agen-agen penjualan atau pengecer.
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d. Agen Penjualan

Agen penjualan merupakan lembaga tataniaga yang biasanya

membeli produk pertanian yang dimiliki pedagang dalam jumlah

besar dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan pengecer.

Produk pertanian yang belum atau sudah mengalami proses

pengolahan ditingkat pedagang besar harus didistribusikan kepada

agen penjualan atau pengecer.

e. Pengecer

Pengecer adalah lembaga tataniaga yang berhadapan langsung

dengan konsumen atau pemakai akhir.  Keberhasilan pengecer

menjual produk pertanian kepada konsumen sangat menentukan

keberhasilan lembaga-lembaga tataniaga pada rantai tataniaga

sebelumnya.

Menurut Hasyim (2012), lembaga-lembaga tataniaga menyalurkan

produk-produk pertanian dari produsen berhubungan satu sama lain

dengan membentuk jaringan tataniaga.  Arus tataniaga yang terbentuk

dalam kegiatan tataniaga sangat beragam, misalnya terdapat petani

produsen yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir atau

petani produsen berhubungan terlebih dahulu dengan tengkulak

kemudian ke pedagang pengumpul atau pedagang besar, selanjutnya ke

agen-agen penjualan, dan terakhir dengan pengecer.

a. Sifat dan fungsi saluran distribusi

Saluran distribusi memiliki fungsi utama sebagai penghubung antara

produsen dan pengguna akhir atau menyalurkan barang dari
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produsen ke konsumen, sehingga perusahaan dalam melaksanakan

dan menentukan saluran distribusi harus melakukan pertimbangan

yang baik.

Kotler dan Armstrong (2004), mengatakan bahwa saluran distribusi

memiliki fungsi-fungsi yang terdiri dari :

1) Informasi (information) yaitu mengumpulkan informasi penting

tentang konsumen dan pesaing untuk merencanakan dan

membantu pertukaran.

2) Promosi (promotion) yaitu pengembangan dan penyebaran

komunikasi persuasif tentang produk yang ditawarkan.

3) Negosiasi (negotiation) yaitu mencoba untuk menyepakati harga

dan syarat-syarat lain, sehingga memungkinkan perpindahan hak

pemilikan.

4) Pemesanan (ordering) yaitu pihak distributor memesan barang

kepada perusahaan.

5) Pembayaran (payment) yaitu pembeli membayar tagihan kepada

penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.

6) Pemindahan hak (title) yaitu perpindahan kepemilikan barang

dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi/orang lain.

7) Pemilikan fisik (physical possesion) yaitu mengangkat dan

menyimpan barang-barang dari bahan mentah hingga barang

jadi dan akhirnya sampai konsumen akhir.

8) Pembiayaan (financing) yaitu meminta dan memanfaatkan dana

untuk biaya-biaya dalam pekerjaan saluran distribusi.
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9) Penanggungan risiko (risk taking) yaitu menanggung resiko

sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi.

b. Pemilihan Saluran Distribusi

Pemilihan saluran distribusi bertujuan untuk meningkatkan

penjualan.  Pemilihan saluran tersebut dipengaruhi oleh beberapa

faktor seperti :

1) Pertimbangan pasar

a) Konsumen atau pasar industri

b) Jumlah pembeli potensial

c) Konsentrasi pasar secara geografis

d) Jumlah pesanan

e) Kebiasaan dalam pembelian

2) Pertimbangan Barang

3) Pertimbangan Perusahaan

c. Macam-macam Saluran Distribusi

1) Saluran distribusi barang konsumsi

a) Produsen-Konsumen

b) Produsen-Pengecer-Konsumen

c) Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

d) Produsen-Pengumpul-Pedagang Besar-Pengecer-Komumen

e) Produsen-Pengumpul-Pengolahan-Pedagang Besar-

Pengecer-Konsumen
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2) Saluran distribusi barang industri

a) Produsen-Pemakai Industri

b) Produsen-Distributor Industri-Pemakai Industri

c) Produsen-Agen-Pemakai Industri

d) Produsen-Agen-Distributor Industri-Pemakai Industri

3) Saluran Distribusi Jasa.

Menurut Soekartawi (1991), dalam pemasaran komoditas pertanian,

sering dijumpai adanya rantai pemasaran yang panjang, sehingga banyak

melibatkan pelaku pemasaran. Posisi produsen atau petani adalah yang

paling lemah, sehingga keuntungan pemasaran (marketing margin) yang

diambil oleh pelaku pemasaran terlalu besar.  Beberapa sebab terjadinya

rantai pemasaran yang panjang dan produsen sering dirugikan antara lain:

a. Pasar yang tidak bekerja sempurna

b. Lemahnya informasi pasar

c. Lemahnya petani memanfaatkan peluang pasar

d. Lemahnya posisi petani untuk melakukan penawaran harga guna

mendapatkan harga yang baik

e. Petani melakukan usahatani tidak berdasarkan permintaan pasar,

melainkan karena usahatani yang diusahakan adalah secara turun-

temurun.
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3. Struktur, Prilaku, dan Keragaan Pasar

a. Menurut Limbong dan Sitorus (1987) dalam Nalurita (2008),

struktur pasar adalah dimensi yang menjelaskan sistem pengambilan

keputusan oleh perusahaan maupun industri, jumlah perusahaan

dalam suatu pasar, konsentrasi perusahaan, jenis-jenis dan

diferensiasi produk serta syaratsyarat masuk pasar.

b. Menurut Hasyim (2012), perilaku pasar (Market Conduct)

merupakan pola tingkah laku dari lembaga tataniaga dalam

hubungannya dengan sistem pembentukan harga dan praktek

transaksi, melakukan pembelian dan penjualan, secara horozontal

maupun vertikal.

c. Keragaan pasar (Market Performance) yaitu seberapa besar

pengaruh rill struktur dan perilaku pasar yang berkenaan dengan

harga, biaya, dan volume produksi.

4. Marjin Pemasaran

Marjin tataniaga adalah perbedaan harga-harga pada berbagai tingkat

sistem tataniaga.  Marjin tataniaga juga dapat dikatakan sebagai

perbedaan harga di antara tingkat lembaga dalam sistem tataniaga atau

perbedaan antara jumlah yang dibayar konsumen dan jumlah yang

diterima produsen atas produk agribisnis yang diperjualbelikan.
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Secara matematis marjin tataniaga dapat dinyatakan sebagai berikut

(Hasyim, 2012) :

Mji = Psi – Pbi, atau

Mji = bti – πi, atau

Πi = Mji - bti

Keterangan :
Mji = Marjin lembaga tataniaga tingkat ke-i
Psi = harga penjualan lembaga tataniaga tingkat ke-i
Pbi = harga pembelian lembaga tataniaga tingkat ke-i
bti = biaya tataniaga lembaga tataniaga tingkat ke-i
Πi = keuntungan lembaga tataniaga tingkat ke-i.

Hasyim (2012) juga mengatakan terdapat tiga metode untuk menghitung

marjin tataniaga yaitu :

a. Memilih dan mengikuti saluran tataniaga dari komoditas spesifik

b. Membandingkan harga pada berbagai level tataniaga yang berbeda

c. Mengumpulkan data penjualan dan pembelian kotor tiap jenis

pedagang.

Marjin tataniaga berbeda-beda antara satu komoditas dengan komoditas

lainnya.  Adanya perbedaan jasa yang diberikan pada berbagai komoditas

mulai dari pintu gerbang petani sampai tingkat pengecer untuk konsumen

akhir sangat berpengaruh terhadap perbedaan marjin tersebut.  Efisien

atau tidaknya sistem tataniaga bagi komoditas yang sama dalam bentuk

dan kualitas pada daerah berbeda belum dapat digambarakan hanya

dengan melihat besar kecilnya marjin pemasaran saja.  Salah satu



29

indikator lainnya yaitu dari bagian yang diterima petani (farmer’s share)

dari harga konsumen akhir (Hasyim, 2012).

5. Pangsa Produsen (Producer Share)

Analisis pangsa produsen digunakan untuk mengetahui bagian harga

yang diterima produsen, yang telah dinyatakan dalam presentase.

Semakin tinggi pangsa produsen maka kinerja pasar semakin baik dari

sisi produsen diukur dengan rumus (Hasyim, 2012) :

= × 100%
Keterangan :
PS = Bagian harga yang diterima produsen
Pf = Harga di tingkat produsen
Pr = Harga di tingkat konsumen

6. Ratio Profit Margin

Menurut Azzaino (1982) dalam Prayitno, dkk (2013), rasio profit margin

merupakan perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh

lembaga pemasaran dengan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga

pemasaran yang bersangkutan.

Secara matematis, perhitungan rasio profit marjin (RPM) dapat ditulis

sebagai:

=
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Keterangan :
bti = Biaya pemasaran lembaga pemasaran tingkat ke-i

i = Keuntungan lembaga pemasaran tingkat ke-i

7. Efisiensi Pemasaran

Efisiensi dalam pengertian ilmu ekonomi termasuk tataniaga digunakan

untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan,

pemaksimalan, dan pemanfaatan seluruh sumberdaya dalam proses

produksi barang dan jasa (Hasyim, 2012).

Menurut Hasyim (2012), efisiensi pemasaran dapat diukur dengan

melakukan beberapa analisis pada struktur, perilaku, dan keragaan pasar.

a. Struktur pasar (market structures) adalah suatu deskripsi yang

sekaligus merupakan konsep mengenai tingkat persaingan pasar,

mencakup penjelasan dari definisi industri, jumlah perusahaan dalam

pasar, distribusi perusahaan berdasarkan ukuran besaran

konstruksinya, serta syarat-syarat keluar masuk pasar.

b. Perilaku pasar (market conduct) adalah pola tingkah laku pedagang

atau perusahaan dalam struktur pasar tertentu, terutama tentang

keputusan seorang manajer dalam menghadapi struktur pasar yang

berbeda.

c. Kinerja pasar (market performance) adalah sampai sejauh mana

pengaruh riil struktur dan perilaku pasar yang berkenaan dengan

harga, biaya, dan volume produksi.
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D. Kajian Penelitian Terdahulu

Analisis pendapatan dan pemasaran Cabai Merah di Kecamatan Kalianda

Kabupaten Lampung Selatan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu

yang dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa

pemasaran cabai merah di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu

memiliki struktur pasar tidak bersaing sempurna (oligopsoni) dan harga lebih

banyak ditentukan oleh pedagang. Perbedaan penelitian di Kecamatan

Kalianda ini dengan penelitian sebelumnya di Kecamatan Adiluwih adalah

selain lokasi penelitian yang berbeda, peneliti sebelumnya tidak melakukan

penelitian terhadap pendapatan usahatani cabai merah, melainkan hanya

meneliti pemasaran cabai merah saja.

Rujukan penelitian selanjutnya adalah penelitian mengenai analisis efisiensi

pemasaran belimbing dewa di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat empat saluran

pemasaran.  Berbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu

pada penelitian sebelumnya terdapat analisis terhadap fungsi-fungsi

pemasaran, sedangkan penelitian terhadap pemasaran cabai merah tidak

terdapat analisis terhadap fungsi-fungsi pemasaran.



31

Tabel 7. Kajian Penelitian Terdahulu
No Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metodologi Hasil Penelitian

1 Efisiensi Pemasaran Cabai

Merah Di Kecamatan

Adiluwih Kabupaten

Pringsewu Provinsi Lampung

(Ariep Budi Prayitno, Ali

Ibrahim Hasyim, dan Suriaty

Situmorang,

2013).

Menganalisis efisiensi

pemasaran cabai merah

di Kecamatan Adiluwih

Kabupaten Pringsewu

Provinsi lampung.

Penelitian dilakukan dengan

menggunakan metode pangsa

produsen, analisis marjin dan

rasio profit marjin (RPM),

analisis korelasi harga, dan

analisis elastisitas transmisi

harga.

Berdasarkan pangsa produsen (PS>70%) sistem

pemasaran cabai merah tersebut sudah efisien

walaupun struktur pasar yang terjadi adalah

pasar tidak bersaing sempurna (oligopsoni).

Perilaku pasar menunjukkan bahwa harga lebih

banyak ditentukan oleh pedagang.  Keragaan

pasar menunjukkan terdapat tiga saluran

pemasaran dengan penyebaran marjin dan rasio

profit marjin yang tidak merata antar lembaga

pemasaran, korelasi harga relatif sedang (r=

0,728), dan nilai elastisitas transmisi harga lebih

besar dari satu (Et>1).

2 Efisiensi Pemasaran Produk

Duku Lampung Melalui

Pendekatan Serba Fungsi Di

Kabupaten Lampung Selatan

(Firham Ramadinata, Ali

Ibrahim Hasyim, dan Suriaty

Mengetahui efisiensi

pemasaran yang dilihat

dari producer share,

marjin pemasaran, dan

ratio profit margin yang

diterima oleh tipap

Metode sampling dilakukan

menggunakan metode alur

pemasaran.  Analisis

dilakukan dengan

menggunakan pendekatan

fungsi-fungsi pemasaran

Sistem pemasaran duku Lampung di

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung

Selatan belum efisien. Fungsi pemasaran

belum dilakukan sebagaimana seharusnya,

producer share < 50%, marjin pemasaran

cenderung besar, serta ratio profit margin

32
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Situmorang, 2014). lembaga pemasaran yang

ada.

yang dilakukan oleh lembaga

pemasaran, producer share,

marjin pemasaran, dan ratio

profit margin.

di antara lembaga pemasaran yang terlibat tidak

merata.

3 Analisis Efisiensi

Pemasaran Belimbing

Dewa Di Kecamatan

Pancoran Mas Kota Depok,

Jawa Barat (Sari Nalurita

, 2008).

a. Menganalisis saluran

pemasaran dan fungsi-

fungsi pemasaran

yang dilakukan oleh

lembaga-lembaga

pemasaran komoditas

belimbing manis di

Kota Depok.

b. Menganalisis struktur

dan perilaku pasar

belimbing manis di

Kota Depok.

c. Menganalisis efisiensi

pemasaran Belimbing.

Penelitian ini menggunakan

metode analisis kualitatif dan

analisis kuantitatif.

Analisis kualitatif bertujuan

untuk menganalisis saluran

pemasaran, lembaga

pemasaran, fungsi-fungsi

pemasaran, struktur dan

perilaku pasar.  Analisis

kuantitatif

digunakan untuk

menganalisis marjin

pemasaran, farmer’s share,

rasio keuntungan dan biaya.

a. Lembaga pemasaran yang terlibat terdiri

dari petani sebagai produsen, tengkulak,

Puskop, pedagang besar, supplier dan

pedagang pengecer. Fungsi-fungsi

pemasaran yang dilakukan oleh setiap

lembaga.

b. Struktur yang dihadapi petani dan tengkulak

dilihat dari sisi pembeli adalah oligopoli.

Struktur pasar yang dihadapi oleh pedagang

besar dan supplier masing-masing adalah

oligopoli dan oligopoli diferensiasi.Struktur

pasar yang dihadapi oleh pedagang

pengecer adalah persaingan monopolistik

c. Berdasarkan analisis marjin pemasaran,

Tabel 7. Lanjutan
No Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metodologi Hasil Penelitian
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Tabel 7. Lanjutan
No Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metodologi Hasil Penelitian

Dewa untuk menentukan

alternatif saluran

pemasaran Belimbing

Dewa.

farmer’s share dan rasio keuntungan terhadap

biaya menunjukkan bahwa saluran pemasaran

empat.

4 Analisis Efisiensi Pemasaran

Ikan Mas

Di Kecamatan Pagelaran,

Kabupaten Tanggamus,

Provinsi lampung

(Fajarwulan Setiorini

, 2008).

a. Mengetahui

pendapatan usaha

yang diterima

pembudidaya Ikan

Mas.

b. Menganalisis pola

saluran pemasaran

Ikan Mas, fungsi

pemasaran dan

lembaga pemasaran

yang terlibat.

c. Mengetahui efisiensi

pemasaran Ikan Mas

berdasarkan marjin

Analisis dilakukan dengan

mengadakan saluran dan

lembaga pemasaran, fungsi-

fungsi pemasaran, struktur

dan perilaku pasar, keragaan

pasar, marjin pemasaran,

farmer’s share, rasio

keuntungan terhadap biaya

dan analisis pendapatan

usaha.

a. Total penerimaan rata-rata pembudidaya

per tahun sebesar Rp 48.342.666,7. Total

biaya rata-rata yang dikeluarkan

pembudidaya Rp 29.255.285,00.

Keuntungan rata-rata yang dihasilkan

sebesar Rp 19.087.381,7. Keuntungan per

musim tanam sebesar Rp 4.771.845,28.

b. Terdapat empat saluran pemasaran Ikan

Mas di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten

Tanggamus.

c. Keseluruhan lembaga pemasaran

melakukan fungsi pertukaran, fungsi

pengadaan secara fisik dan fungsi pelancar.

34
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Tabel 7. Lanjutan
No Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metodologi Hasil Penelitian

pemasaran, bagian harga

yang diterima

pembudidaya (farmer’s

share), dan rasio

keuntungan dan biaya.

5 Efisiensi Pemasaran Nenas

di Desa Sungai Medang

Kecamatan Cambai Kota

Prabumulih (Eka Patra Sari

, 2015)

a. Mengetahui

banyaknya saluran

pemasaran nenas di

Desa Sungai Medang

b. Besarnya farmer’s

share yang diterima

petani dan besarnya

marjin yang diterima

masing-masing

lembaga pemasaran.

c. Mengetahui efisiensi

pemasaran nenas di

Desa Sungai Medang.

Dalam penelitian ini data-

data yang didapat dari

lapangan diolah secara

tabulasi, yang kemudian

dilanjutkan dengan analisa

secara matematis dan

diuraikan secara deskriptif.

a. Banyaknya saluran pemasaran nenas yang

ada di Desa Sungai Medang yaitu hanya ada

2 saluran

b. Besarnya Farmer’s share yang diterima

petani nenas pada saluran pemasaran I yaitu

53,33%, dan saluran pemasaran II yaitu

66,66 %, sedangkan marjin pemasaran yang

diterima masingmasing lembaga pemasaran

yaitu pada saluran pemasaran I sebesar Rp.

650,00/buah untuk pedagang pengumpul,

dan Rp. 750,00/buah untuk pedagang

pengecer, sedangkan pada saluran

Pemasaran II yaitu sebesar

35



35

Tabel 7. Lanjutan
No Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metodologi Hasil Penelitian

Rp. 1000,00/buah untuk pedagang pengecer.

c. Jika dilihat berdasarkan tiga indikator

farmer’s share, marjin pemasaran, dan harga

di tingkat konsumen. Saluran pemasaran

yang efisien adalah terdapat pada saluran

pemasaran II.
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E. Kerangka Pemikiran

Cabai merah merupakan komoditas yang banyak diusahakan oleh masyarakat

dalam berbagai skala.  Cabai merah menjadi komoditas hortikultura yang

tidak bisa terlepas dari masyarakat di Indonesia.  Adanya kebutuhan cabai

merah yang besar harus diiringi dengan produksi cabai merah yang stabil.

Harga cabai merah yang berfluktuatif juga menjadi permasalahan dalam

usahatani cabai merah.  Harga cabai merah yang fluktuatif menyebabkan

petani memiliki pendapatan yang tidak stabil.  Kabupaten Lampung Selatan

khususnya Kecamatan Kalianda merupakan wilayah di Provinsi Lampung

yang menghasilkan cabai merah dalam jumlah yang tinggi.  Usahatani cabai

merah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatakan keuntungan atau

pendapatan.  Pendapatan diperoleh dari hasil pengurangan antara penerimaan

yang diperoleh dan biaya produksi yang dikeluarkan.  Harga yang berlaku

sangat mempengaruhi penerimaan yang diperoleh petani saat panen.

Penetapan harga cabai merah tersebut tidak terlepas dari peran setiap lembaga

pemasaran yang melakukan pemasaran cabai merah.  Saluran pemasaran

cabai merah saat ini melibatkan beberapa lembaga seperti petani, pedagang

pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen.  Banyaknya

lembaga yang terlibat dalam pemasaran cabai merah dapat merugikan petani

sebagai produsen cabai merah.  Adanya penetapan harga yang berbeda-beda

dari setiap lembaga juga menambah kerugian yang diterima oleh petani.

Efisiensi pemasaran dapat diukur dengan melihat saluran pemasaran yang

berlaku dan lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat.  Selain itu struktur
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pasar, perilaku pasar dan keragaan pasar juga berkaitan dengan adanya

efisiensi pemasaran.  Struktur pasar digunakan untuk melihat hubungan

antara pembeli dan penjual, penjual satu dengan penjual lainnya, diferensiasi

produk, dan rintangan masuk pasar.  Perilaku pasar digunakan untuk melihat

pola tingkah laku dari lembaga tataniaga dalam hubungannya dengan sistem

pembentukan harga dan kegiatan jual beli.  Keragaan pasar untuk melihat

apakah kegiatan pemasaran efisiensi atau tidak melalui nilai farmer’s share,

marjin pemasaran, dan ratio profit margin. Kerangka pemikiran analisis

pendapatan dan pemasaran cabai merah di Kecamatan Kalianda Kabupaten

Lampung Selatan disajikan pada Gambar 1.

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis pada penelitian ini adalah

diduga bahwa pemasaran cabai merah di Kabupaten Lampung Selatan belum

efisien dilihat berdasarkan saluran pemasaran, farmer’s share, marjin

pemasaran, dan ratio profit margin.
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Gambar 1.  Kerangka pemikiran analisis pendapatan dan pemasaran cabai merah
di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus.

Metode sensus dikenal juga sebagai metode pencacahan lengkap yaitu semua

individu yang ada dalam populasi diselidiki atau diwawancarai sebagai

responden (Daniel, 2005).

B. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Konsep dasar dan batasan operasional merupakan pengertian dan petunjuk

mengenai variabel yang akan diteliti, serta penting untuk memperoleh dan

menganalisis data yang berhubungan dengan penelitian.

Usahatani cabai merah adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan

mengelola input seperti lahan, benih/bibit, tenaga kerja, dan lain-lain untuk

memperoleh hasil produksi cabai merah.

Produksi cabai merah adalah jumlah hasil tanam cabai merah yang dihasilkan

oleh petani cabai merah dalam satu kali musim tanam dan dihitung

menggunakan satuan kilogram per hektar (kg/ha).
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Harga adalah nilai yang diterima oleh petani atau pedagang atas penjualan

hasil panen cabai merah yang diukur dalam satuan rupiah per kilogram

(Rp/kg).

Pendapatan adalah total penerimaan hasil usaha dikurangi biaya yang

dikeluarkan dalam usahatani cabai merah (Rp).

Penerimaan adalah hasil yang diterima dari penjualan seluruh produk dengan

mengalikan jumlah hasil produksi dengan harga yang berlaku (Rp).

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama menjalankan

usahatani cabai merah (Rp).

Pemasaran adalah proses pertukaran barang dengan tujuan satu pihak

memperoleh keuntungan dan pihak lain memperoleh kepuasan.

Lembaga Pemasaran adalah seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan

pemasaran yang dimulai dari produsen hingga ke tangan konsumen.

Petani cabai merah adalah pelaku usahatani yang memproduksi cabai merah

sebagai usahanya.

Pedagang pengumpul adalah orang atau lembaga kecil yang menerima barang

dari tangan petani cabai merah secara langsung dan jumlahnya yang relatif

kecil.
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Pedagang besar adalah orang yang membeli cabai merah dari petani atau

pedagang pengumpul secara langsung dan menjual cabai merah kepada

pedagang pengecer.

Pedagang Pengecer I adalah orang atau lembaga yang menjual cabai merah

langsung kepada pengecer lain dan konsumen akhir.

Pedagang Pengecer II adalah orang atau lembaga yang menjual cabai merah

langsung kepada konsumen akhir.

Konsumen adalah pedagang cabai merah di luar Provinsi Lampung dan

pemakai atau orang yang mengonsumsi cabai merah tidak untuk

diperdagangkan.

Saluran pemasaran adalah rantai pemasaran dengan melibatkan pihak-pihak

yang berkaitan dengan proses penjualan barang dari tangan produsen hingga

ke tangan konsumen.

Pasar adalah tempat terjadinya proses penjualan dan pembelian.

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dengan

membandingkan pengorbanan (faktor produksi, biaya, dan lain-lain) yang

telah di keluarkan.

C. Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kesugihan dan Desa Agom, Kecamatan

Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.  Pemilihan lokasi penelitian dilakukan
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secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan lokasi tersebut merupakan

lokasi yang memiliki produksi cabai merah tertinggi di Kabupaten Lampung

Selatan.

Responden pada penelitian ini merupakan petani dan pedagang cabai merah

yang ada di lokasi penelitian.  Responden petani atau produsen cabai merah

diperoleh dari populasi petani cabai merah yang ada di Kecamatan Kalianda,

Kabupaten Lampung Selatan.  Menurut hasil pra survei yang telah dilakukan,

diketahui bahwa populasi petani cabai merah di Kecamatan Kalianda hanya

berjumlah 42 petani.  Petani cabai merah tersebut berasal dari lima desa yang

ada di Kecamatan Kalianda yaitu Desa Kesugihan, Desa Marga Catur, Desa

Suka Tani, Desa Way Lubuk, dan Desa Agom.  Tabel 8 menyajikan jumlah

petani pada masing-masing desa yang ada di Kecamatan Kalianda.

Tabel 8. Jumlah petani cabai merah di Kecamatan Kalianda, 2016

No Desa
Jumlah Petani

(orang)
Persentase(%)

1 Kesugihan 20 47,62
2 Marga Catur 4 9,52
3 Suka Tani 6 14,29
4 Way Lubuk 2 4,76
5 Agom 10 23,81

Jumlah 42 100

Berdasarakan Tabel 8 diketahui total populasi petani cabai merah di Desa

Kesugihan dan Desa Agom berjumlah 30 petani.  Jumlah sampel atau petani

responden ditentukan dengan cara sensus yaitu seluruh populasi di lokasi

penelitian dijadikan sebagai sampel atau responden penelitian.  Sehingga dapat

diperoleh jumlah sampel atau responden petani sebanyak 30 orang.

Sedangkan pedagang responden cabai merah ditentukan menggunakan metode
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snowball sampling atau mengikuti alur/rantai pemasaran yang terbentuk

berdasarkan petunjuk dari petani atau produsen cabai merah.  Waktu

pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai

November 2016.

D. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan

data sekunder.  Data perimer adalah data yang diperoleh melalui wawancara

kepada responden secara langsung dan menjadikan kuesioner sebagai alat

bantu dalam melakukan wawancara.  Data sekunder diperoleh melalui studi

literatur, laporan, publikasi, dan pustaka-pustaka lainnya yang masih berkaitan

dengan penelitian yang akan dilakukan.  Selain itu, data sekunder juga

diperoleh melalui instansi-instansi atau lembaga yang terkait seperti Badan

Pusat Statistika, Badan Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten

Lampung, dan lain-lain.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Analisis kualitatif bertujuan untuk menganalisis lembaga pemasaran, saluran

pemasaran, struktur, dan perilaku pasar.  Pengumpulan data dilakukan melalui

wawancara dan pengisian kuesioner.  Analisis kuantitatif digunakan untuk

menganalisis pendapatan, marjin pemasaran, rasio keuntungan dan biaya.
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1. Pendapatan Usahatani Cabai Merah

Pendapatan dari usahatani yang telah dilakukan akan dihitung dengan

menggunakan rumus (Soekartawi, 1995):

π = TR - TC

Analisis Return Cost Ratio (R/C) juga dilakukan untuk melihat apakah

usahatani cabai merah menguntungkan petani cabai atau tidak.  Secara

sistematis, analisis tersebut dihitung dengan rumus (Soekartawi, 1995) :

R/C = TR/TC

Keterangan :
TR = Total penerimaan
TC = Total biaya

Terdapat kemungkinan hasil yang akan diperoleh dari perhitungan

tersebut, yaitu :

a. Jika R/C = 1, maka usahatani cabai merah yang dilakukan berada pada

titik impas.

b. Jika R/C < 1, maka usahatani cabai merah tidak menguntungkan.

c. Jika R/C > 1, maka usahatani cabai merah menguntungkan.

2. Saluran Distribusi Pemasaran Cabai Merah

Saluran distribusi pemasaran cabai merah dianalisis mulai dari petani

hingga pedagang. Dari analisis tersebut dapat diketahui berapa banyak

jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dan saluran distribusi pemasaran
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yang terjadi.  Perbedaan saluran pemasaran yang dilalui oleh suatu

komoditas akan berpengaruh pada pendapatan yang diterima oleh petani

dan masing-masing lembaga pemasaran.

3. Efisiensi Pemasaran

a. Struktur Pasar

Struktur pasar mengacu pada dimensi fisik yang menyangkut definisi

industri dan pasar, jumlah perusahaan/produsen atau pabrik di pasar,

distribusi perusahaan/produsen dan/atau pabrik dalam berbagai ukuran

dan konsentrasi, deskripsi produk dan diferensiasi produk, rintangan

masuk pasar, dan sebagainya.  Struktur pasar dilihat melalui ukuran

jumlah pembeli dan penjual di dalam pemasaran cabai merah di

Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Perilaku Pasar

Perilaku pasar mengacu pada perilaku perusahaan atau lembaga

tataniaga pada struktur pasar tertentu dan tipe keputusan yang diambil

manajer dalam berbagai struktur pasar. Perilaku pasar dilihat dari

proses pembentukan harga melalui grading dan standarisasi.

c. Analisis Marjin Pemasaran

Marjin tataniaga adalah perbedaan harga-harga pada berbagai tingkat

sistem tataniaga.  Marjin tataniaga juga dapat dikatakan sebagai

perbedaan harga di antara tingkat lembaga dalam sistem tataniaga atau

perbedaan antara jumlah yang dibayar konsumen dan jumlah yang
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diterima produsen atas produk agribisnis yang diperjualbelikan.

Secara matematis marjin tataniaga dapat dinyatakan sebagai berikut

(Hasyim, 2012) :

Mji = Psi – Pbi, atau

Mji = bti – πi, atau

Πi = Mji - bti

Keterangan :
Mji = Marjin lembaga tataniaga tingkat ke-i,
Psi = harga penjualan lembaga tataniaga tingkat ke-i,
Pbi = harga pembelian lembaga tataniaga tingkat ke-i,
bti = biaya tataniaga lembaga tataniaga tingkat ke-i,
Πi = keuntungan lembaga tataniaga tingkat ke-i.

Tabel 9. Analisis Marjin Tataniaga
No Uraian Rp/Kg Share%
1 Harga Jual Petani A A/J×100%
2 Pedagang Pengepul

a. Marjin Biaya Total
 Biaya Pengangkutan
 Biaya Penyimpanan

b. Marjin Keuntungan
c. Rasio Profit Margin
d. Harga Jual

B+C
B
C

E=D-(A+B+C)
E/(B+C)

D

D/J×100%

3 Pedaggang Besar
a. Marjin Biaya Total

 Biaya Pengangkutan
 Biaya Penyimpanan

b. Marjin Keuntungan
c. Rasio Profit Margin
d. Harga Jual

E+F
E
F

H=G-(D+E+F)
H/(E+F)

G

G/J×100%

4 Pedagang Pengecer
a. Marjin Biaya Total

 Biaya Pengangkutan
 Biaya Penyimpanan

b. Marjin Keuntungan
c. Rasio Profit Margin
d. Harga Jual

H+I
H
I

K=J-(G+H+I)
K/(H+I)

J

100%

Sumber : Hasyim, 2012.
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Keterangan :
A = Harga jual cabai merah ditingkat petani
B = Biaya Pengangkutan pedagang pengepul (Rp/Kg)
C = Biaya penyimpanan pedagang pengepul (Rp/Kg)
D = Harga jual tingkat pedagang pengepul (Rp)
E = Biaya pengangkutan pedagang besar (Rp/Kg)
F = Biaya Penyimpanan pedagang besar (Rp/Kg)
G = Harga jual tingkat pedagang besar (Rp)
H = Biaya pengangkutan pedagang pengecer (Rp/Kg)
I = Biaya penyimpanan pedagang pengecer (Rp/Kg)
J = Harga jual tingkat konsumen (Rp)

Menurut Rosmawati (2011), producer share atau farmer’s share yaitu

persentase harga yang diterima petani dibandingkan dengan harga jual

pada pedagang pengecer. Farmer’s share dalam suatu kegiatan

pemasaran dapat dijadikan dasar atau tolak ukur efisiensi pemasaran.

Semakin tinggi tingkat persentase farmer’s share yang diterima petani

maka dikatakan semakin efisien kegiatan pemasaran yang dilakukan

dan sebaliknya semakin rendah tingkat pesentase farmer’s share yang

diterima petani, maka akan semakin rendah pula tingkat efisiensi dari

suatu pemasaran.

d. Analisis Regresi dan Kolerasi Harga

Analisis regresi antara harga yang diterima petani dengan harga yang

dibayarkan konsumen akhir, secara matematis ditulis sebagai :

Pf = a + b Pr

Keterangan:

Pf = Harga di tingkat petani
Pr = Harga di tingkat konsumen
a = Intersep
b = Koefisien regresi, menunjukan nilai peningkatan atau penurunan

variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.
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Analisis kolerasi harga menggambarkan perkembangan suatu barang

pada dua tempat/tingkat yang sama atau berlainan yang saling

berhubungan melalui perdagangan.  Korelasi harga juga menunjukkan

model integrasi untuk menjelaskan sejauh mana pembentukkan harga

suatu komoditas pada suatu tingkat lembaga tataniaga yang

dipengaruhi oleh harga tingkat lain lembaganya (Hasyim, 2012).

Korelasi harga pada penelitian ini dilakukan untuk melihat

perkembangan cabai merah melalui analisis statistik sederhana dengan

menggunakan data berkala (time series data) yang diperoleh dari Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sumber lain yang

berkaitan.  Koefisien kolerasi harga secara matematis dapat ditulis

sebagai berikut (Hasyim, 2013) :

= ∑ − ∑ ∑∑∑−(∑∑ ) ∑ − (∑ )
Keterangan :
r = koefisien kolerasi,
n = jumlah pengamatan,
Pf = harga di tingkat petani produsen, dan
Pr = harga ditingkat konsumen akhir atau pengecer.

Apabila koefisien korelasi (r) mendekati satu, maka keeratan hubungan

harga pada dua tingkat pasar sangat erat.  Sebaliknya, jika koefisien

korelasi (r) mendekati nol, maka hubungan dua tingkat pasar kurang

erat.
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e. Elastisitas Transmisi Harga

Elastisitas transmisi harga adalah analisis yang menggambarkan

sejauhmana dampak perubahan harga suatu barang di suatu

tempat/tingkatan terhadap perubahan harga barang itu di tempat lain.

Transmisi harga diukur melalui regresi sederhana antara dua harga

pada dua tingkat pasar yang berbeda, kemudian dihitung elastisitasnya

(Hasyim, 2012).

Secara matematis elastisitas transmisi harga (Et) dapat ditulis sebagai

berikut :

=
Karena, = tau = maka, =
Keterangan :
Et = elastisitas transmisi harga
Pf = harga rata-rata di tingkat petani produsen
Pr = harga rata-rata di tingkat konsumen
b = koefisien regresi persamaan

= diferensial atau penurunan

Kriteria pengukuran analisis elastisitas transmisi harga menurut

Hasyim (2012) adalah :

1) Bila Et = 1, menunjukkan laju perubahan harga ditingkat pedagang

pengecer sama dengan laju perubahan harga ditingkat produsen.

Pasar yang dihadapi adalah pasar bersaing sempurna.  Kemudian

sistem tataniaga yang terjadi sudah efisien.



51

2) Bila Et < 1, menunjukkan bahwa laju perubahan harga ditingkat

petani lebih kecil dibandingkan dengan laju perubahan ditingkat

pedagang pengecer.  Pasar yang dihadapi oleh pelaku tataniaga

adalah pasar bersaing secara tidak sempurna (imperfectly

competition), yaitu terdapat kekuatan monopsoni/oligopsoni.

3) Bila Et > 1, menunjukkan bahwa laju perubahan harga ditingkat

petani lebih besar dibandingkan dengan laju perubahan ditingkat

pedagang pengecer.  Pasar yang dihadapi adalah pasar bersaing

secara tidak sempurna (imperfectly competition), yatu terdapat

kekuatan monopoli/oligopoli.
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IV. GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Umum Kabupaten Lampung Selatan

1. Letak Geografi

Berdasarkan penjelasan dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Lampung

Selatan (2015), Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu dari 14

kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Lampung.  Luas wilayah

Kabupaten Lampung Selatan mencapai 200.071 ha yang terdiri dari 17

kecamatan, 248 desa dan 3 kelurahan. Wilayah Kabupaten Lampung

Selatan terletak antara 105°14ˊ sampai dengan 105°45ˊ Bujur Timur dan

5°15ˊ sampai dengan 6° Lintang Selatan.

Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang

lebih 2.007,01 km2, dan memiliki kantor Pusat Pemerintahan di Kota

Kalianda. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran tanggal 10

Agustus 2008, wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan

mempunyai batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung

Tengah dan Lampung Timur
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b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda

c. Sebelah Barat berbatasab dengan wilayah Kabupaten Pesawaran

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

Kabupaten Lampung Selatan memiliki beberapa pulau, di antaranya Pulau

Krakatau, Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Pulau Rimau, dan Pulau Kandang.

Setiap pulau yang ada di Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi

yang berbeda-beda, seperti potensi bahari sebagai sebagai tempat

pariwisata maupun sarana untuk memperoleh pendapatan melalui hasil

laut.

2. Keadaan Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan berdasarakan hasil

Proyeksi Penduduk tahun 2013 berjumlah 942.572 jiwa, terdiri dari

485.805 jiwa laki-laki dan 456.767 perempuan. Penduduk Kabupaten

Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua

bagian, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang.  Penduduk

pendatang yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari

berbagai macam suku dari seluruh Indonesia.  Suku yang menjadi

pendatang terbesar berasal dari pulau jawa. Banyaknya penduduk yang

berasal dari pulau jawa diduga karena adanya kolonisasi pada zaman

penjajahan Belanda, dan dilanjutkan dengan adanya transmigrasi pada

masa setelah kemerdekan, di samping perpindahan penduduk secara

swakarsa dan spontan (Lampung Selatan dalam Angka, 2015).
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B. Kondisi Umum Kecamatan Kalianda

1. Letak Geografi

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan

(2015), Kecamatan Kalianda merupakan salah satu bagian dari wilayah

Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki 29 desa dan merupakan

ibukota dari Kabupaten Lampung Selatan.  Kecamatan Kalianda memiliki

luas wilayah sebesar 216,42 km2 yang dihuni oleh beragam suku, baik

penduduk asli maupun pendatang. Kecamatan Kalianda berbatasan

dengan wilayah lain Kabupaten Lampung Selatan, di antaranya :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sidomulyo

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Penengahan dan Palas.

Secara topografis sebagaian besar wilayah Kecamatan Kalianda

merupakan dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara

50-500 m. Wilayah Kecamatan Kalianda dengan daerah daratan

merupakan daerah pertanian padi palawija dengan setatus tanah kawasan

hutan produksi dan tanah marga.  Penggunaan tanah di wilayah

Kecamatan kalianda merupakan lahan kering peladangan, sawah tadah

hujan, hutan negara, dan perkebunan rakyat.  Kecamatan Kalianda

memiliki iklim yang sama dengan iklim di daerah-daerah Indonesia secara

umum, yaitu beriklim topis (Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan,

2015).
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Potensi wisata yang besar juga dimiliki oleh Kecamatan Kalianda, yaitu

dengan dibuktikan banyaknya objek wisata yang dibangun di wilayah

kalianda.  Namun sebagian objek wisata tersebut masih bersifat alami

karena belum dikelola secara profesional, seperti :

a. Pemandian Way Belerang

b. Pemandian Way Belerang Simpur

c. TPI Bom Kalianda Bawah

d. Wisata Pantai Laguna

e. Wisata Grand Elty Krakatoa

f. Wisata Pantai Marina

g. Wisata Batu Kapal

h. Hotel Kalianda

i. Hotel Way Urang

j. Hotel Beringin

k. Hotel Negeri Baru Resort

l. Hotel 56 Kedaton

2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk di Kecamatan Kalianda mencapai 85.715 jiwa,

berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 44.713 laki-laki dan 41.002

perempuan. Nilai sex ratio sebesar 109 menunjukkan bahwa jumlah

penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk

perempuan, yang berarti dari 109 penduduk laki-laki terdapat 100

penduduk perempuan. Pertambahan penduduk di Kecamatan Kalianda
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masih terus meningkat, hal tersebut akan menyebabkan Kecamatan

Kalianda semakin padat. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan

penduduk di Kecamatan Kalianda dapat dilihat pada Tabel 10

(Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan, 2015).

Tabel 10. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk
di Kecamatan Kalianda tahun 2014

No Desa
Jumlah

Penduduk
(jiwa)

Luas
Wilayah

Kepadatan
(jiwa/Km2)

1 Jondong 1186 4,67 253,9615
2 Tengkujuh 1011 5,7 177,3684
3 Pauh Tanjung Iman 1168 5,5 212,3636
4 Maja 1283 3,81 336,7454
5 Bumi Agung 4347 1,25 3477,6
6 Kalianda 5048 4,25 1187,765
7 Sumur Kumbang 1222 3,78 323,2804
8 Buah Berak 1419 1,53 927,451
9 Kesugihan 1526 4,93 309,5335
10 Pematang 1997 5,1 391,5686
11 Kecapi 1440 4,47 322,1477
12 Babulang 1341 7,5 178,8
13 Sukaratu 1822 5,56 327,6978
14 Palembapang 3566 7,8 457,1795
15 Tajimalela 4800 10,72 447,7612
16 Marga Catur 1587 5,86 270,8191
17 Suka Tani 3139 17 184,6471
18 Canggu 2864 9,75 293,7436
19 Kedaton 4028 9,17 439,2585
20 Way Urang 14580 10 1458
21 Merak Belantung 4532 11,4 397,5439
22 Gunung Terang 2247 10,73 209,4129
23 Munjuk Sempurna 2258 8,59 262,8638
24 Bulok 2032 12,92 157,2755
25 Agom 2819 6,3 447,4603
26 Negeri Pandan 3133 10,8 290,0926
27 Taman Agung 3278 14,82 221,1876
28 Wai Lubuk 3966 6,38 621,6301
29 Hara Banjar Manis 2076 6,13 338,6623

Jumlah 85715 216,42 396,0586
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan, 2015
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Berdasarkan BPS, penduduk yang berdomisili di Kecamatan Kalianda

terdiri dari penduduk asli Provinsi Lampung maupun penduduk pendatang.

Penduduk asli Lampung tersebar diseluruh desa yang ada di Kecamatan

Kalianda, namun jumlahnya tidak sebanyak penduduk pendatang.

Penduduk pendatang mayoritas berasal dari wilayah Pulau Jawa (Banten,

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta).  Penduduk

pendatang lainnya berasal dari Bali, Sulawesi, wilayah Sumatra lainnya

(Palembang, Padang, dan Medan), serta terdapat Warga Negara Indonesia

(WNI) keturunan asing (Cina).

3. Keadaan Pertanian

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (2015),

lahan di Kecamatan Kalianda digolongkan menjadi dua jenis lahan yaitu

lahan sawah seluas 5517 ha dan lahan bukan sawah (rumah, bangunan,

jalan, sungai, danau, dan lain-lain) seluas 16.124 ha.  Lahan bukan sawah

menurut penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu lahan pertanian dan

lahan bukan pertanian. Lahan pertanian memiliki luas 11.132 ha dan

lahan bukan pertanian memiliki luas 4.991,6 ha.

Komoditas tanaman pangan yang diusahakan petani di Kecamatan

Kalianda adalah padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, kedelai,

kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.  Jagung menjadi

komoditas yang memiliki produksi paling tinggi, selanjutnya diikuti oleh

tanaman padi sawah.  Selain komoditas tanaman pangan, terdapat juga
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komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan, serta tanaman

perkebunan.  Tanaman sayuran meliputi beberapa macam, diantaranya

kacang panjang, cabai, ketimun, dan kangkung. Sejak tahun 2011 cabai

menjadi tanaman hortikultura yang paling tinggi jumlah produksinya,

yaitu mencapai lebih dari 5.000 kuintal.  Selanjutnya diikuti oleh tanaman

kacang panjang, ketimun, dan kangkung. Jumlah tersebut menunjukkan

bahwa Kecamatan Kalianda penghasil komoditas cabai yang baik.

Kemudian tanaman buah-buahan sendiri meliputi buah durian, pepaya,

pisang, dan mangga. Durian menjadi tanaman buah-buahan yang

memiliki jumlah produksi paling tinggi. Tanaman perkebunan juga

banyak diusahakan oleh petani di Kecamatan Kalianda, seperti kelapa

dalam, kelapa sawit, karet, dan kakao.

Selain berbagai jenis tanaman, masyarakat di Kecamatan Kalianda juga

melakukan usaha di bidang peternakan, bahkan menjadi salah satu daerah

sentra ternak.  Jenis-jenis hewan yang diternak meliputi sapi, kerbau,

kambing, dan unggas. Populasi ternak paling tinggi adalah kambing yang

mencapai 257,22 ribu ekor atau mencapai 71 persen dari jumlah populasi

seluruhnya. Sedangkan populasi unggas yang paling besar adalah ayam

ras pedaging yang mencapai 933.623 ekor.



59

C. Kondisi Umum Desa Kesugihan dan Desa Agom

1. Letak Geografis

Desa Kesugihan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan

Kalianda. Desa kesugihan merupakan desa dengan urutan ke 13

berdasarkan luas wilayah dan memiliki luas wilayah sebesar 4,93 km2

yang terdiri dari tiga dusun dan 10 RT. Batas wilayah Desa Kesugihan

sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedaton dan Desa Canggu,

sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buah Berak, Desa Bumi Agung,

dan Desa Maja, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pauh Tanjung

Iman, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang dan Desa

Sumur Kumbang.

Desa Agom juga merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan

Kalianda.  Desa Agom memiliki luas wilayah sebesar 6,30 km2 yang

terdiri dari lima dusun dan 17 RT.  Batas wilayah Desa Agom sebelah

Utara berbatasan dengan Desa Taman Agung, sebelah Barat berbatasan

dengan Desa Merak Belantung, sebelah Selatan berbatasan dengan

Drsa Way Urang dan Desa Kedaton, dan sebelah Timur berbatasan

dengan Desa Suka Tani.

2. Keadaan Demografi

Tahun 2014 Desa Kesugihan memiliki jumlah penduduk sebanyak

1.526 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 774 jiwa dan
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penduduk perempuan mencapai 752 jiwa.  Sex ratio Desa Kesugihan

adalah 1,03, sehingga setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103

penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk di Desa Agom pada tahun 2014  sebanyak 2.819

jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.489 jiwa dan

penduduk perempuan sebanyak 1.330 jiwa. Sex ratio Desa Agom

adalah 1,12, sehingga setiap 100 peduduk perempuan terdapat 112

penduduk laki-laki (Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Selatan,

2015).

3. Keadaan Pertanian

Desa Kesugihan dan Desa Agom merupakan desa yang menghasilkan

komoditas padi, jagung, dan sayuran sebagai produk unggulan.

Sayuran di kedua desa tersebut mayoritas ditanam di lahan sawah,

bergantian dengan tanaman padi dan jagung.  Salah satu tanaman

sayuran yang diusahakan di kedua desa tersebut adalah cabai merah.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laporan Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten

Lampung Selatan (2015), Desa Kesugihan dan Desa Agom memiliki

beberapa kelompok tani dengan komoditas yang diusahakan adalah

padi, jagung, dan sayuran.
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I. VV
II.
III. C
IV. D
V.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa :

1. Usahatani cabai merah di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung

Selatan menguntungkan.

2. Sistem pemasaran cabai merah di Kabupaten Lampung Selatan belum

efisien dilihat dari analisis margin pemasaran.

B. Saran

1. Kepada petani supaya dapat meningkatkan produksi cabai merah

dengan cara meningkatkan penggunaan faktor produksi dan

pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan berupa

modal dan sarana produksi kepada petani cabai merah.

2. Berdasarkan hasil dan pemabahasan diketahui bahwa usahatani cabai

merah menguntungkan bagi petani, namun sebaiknya petani lebih

banyak lagi mencari informasi mengenai penggunaan benih dan pupuk

melalui media cetak, elektronik, dan lain-lain, supaya penggunaan



109

benih dan pupuk tidak berlebihan.  Petani cabai merah juga diharapkan

dapat menjual sendiri cabai merah langsung kepada pedagang

pengecer di pasar, supaya keuntungan yang diperoleh lebih besar.

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneruskan penelitian

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi cabai merah di

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
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