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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang 

mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang pembangunan juga sebagai 

sumber mata pencaharian penduduknya. Sektor pertanian di Indonesia meliputi 

subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, 

subsektor peternakan dan subsektor kehutanan. Pada tahap awal pembangunan, 

sektor pertanian merupakan penopang perekonomian. Dapat dikatakan demikian, 

karena pertanian membentuk proporsi yang sangat besar bagi devisa negara, 

penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat. Hal ini kemudian 

menjadikan sektor pertanian sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk 

dalam negeri baik untuk barang produksi maupun barang konsumsi, terutama 

produk yang dihasilkan oleh subsektor tanaman bahan makanan.Subsektor 

pertanian terus dituntut untuk berperan dalam perekonomian nasional melalui 

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan 

pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan 

kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang didominasi oleh tingkat 

topografi yang datar, dihampir setiap kepulauan yang berpotensi untuk 

pengembangan usaha pertanian baik sistem usaha pertanian lahan basah maupun 

lahan kering. Hal ini dapat dibuktikan dengan penduduk bermata pencaharian 

petani sekitar 42% dari total penduduk Indonesia (Departemenpertanian, 2016).   

 Perkembangan komoditas hortikultura, terutama sayur-sayuran, baik 

sayuran daun maupun sayuran buah, cukup potensial dan prospektif, karena 

didukung oleh potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ketersediaan 

teknologi, dan potensi serapan pasar di dalam negeri maupun pasar internasional 

yang terus meningkat. Salah satu jenis tanaman sayuran yang banyak dikonsumsi 

olehmasyarakat adalah cabai rawit. 

Komoditas cabai rawit merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang 

dapat dibudidayakan secara komersial di daerah tropis . Cabai rawit merupakan 
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tanaman hortikultura yang banyak diusahakan di Indonesia karena nilai 

ekonomisnya yang cukup tinggi. Pada umumnya cabai rawit digunakan untuk 

bumbu masakan, bahan industri, obat-obatan, kosmetik, zat pewarna  sampai 

untuk campuran minuman dan lain-lain. Dengan semakin beragamnya 

penggunaan buah yang berasa dan beraroma pedas ini, permintaan akan cabai 

rawit di pasar pun dari waktu kewaktu cenderung terus meningkat bahkan dapat 

diandalkan sebagai komoditas ekspor non migas. Peluang ekspor cabai rawit tidak 

hanya dalam bentuk produk segar, tetapi juga dalam bentuk olahan kering dan 

bubuk, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan diversifikasi produk cabai 

rawit. Pada saat ini penggunaan cabai rawit tidak hanya untuk konsumsi segar, 

tetapi juga untuk diolah menjadi berbagai produk olahan, seperti saus cabai, 

sambal cabai, pasta cabai, bubuk cabai, obat anestesi, dan salep.  Seiring dengan 

itu, teknik budidaya cabai pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akan 

tetapi tidak semua petani melakukan hal tersebut. 

Komoditas cabai rawit saat ini merupakan salah satu komoditas andalan 

petani sayuran di Indonesia karena dapat ditanam pada berbagai lahan, tidak 

mengenal musim tanam, dapat dijual dalam bentuk segar maupu nolahan, serta 

mempunyai nilai sosial ekonomi yang tinggi (Sugiarti, 2003). Sebagian besar hasil 

produksi yang ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar merupakan salah satu 

indikator bahwa cabai rawit dapat dikategorikan sebagai komoditas komersial. 

 Upaya dalam meningkatkan produksi, petani sebagai produsen cabai rawit 

harus dapat mengantisipasi melonjaknya permintaan, agar semua kebutuhan 

pengguna dapat dipenuhi, sehingga para konsumen tidak perlu impor untuk 

menutupi kelebihan permintaan dan harga dapat dijaga kestabilanya pada tingkat 

yang menguntungkan petani dan konsumen. Melonjaknya permintaan konsumen 

akan cabai rawit biasanya terjadi pada hari-hari raya. 

 Strategi peningkatan produksi komoditas cabe rawit dapat berupa 

penerapan teknologi  sarana produksi dimulai dari penanaman sampai proses 

pasca panen, selain itu  efisensi input produksi dapat dilakukan dalam penekanan 

biaya dan target peningkatan hasil optimum. Peran serta pemerintah dalam 

bantuan sarana produksi juga berpengaruh dalam peningkatan pendapatan dan 
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produksi petani cabai rawit, pemerintah juga dapat terlibat aktif dalam perniagaan 

cabai nasional. Caranya dengan melakukan klasterisasi sentra sehingga cabai tidak 

perlu didatangkan dari tempat yang terlalu jauh sehingga tingkat kerusakan tinggi, 

harga pun rawan anjlok akibat kelebihan pasokan. Sementara di kota lain seperti 

Padang, Sumatera Barat, atau Manado, Sulawesi Utara, harga tetap mahal karena 

tidak ada pasokan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia petani pun 

memerlukan perhatian, salah satunya melalui pembenahan kelembagaan dan 

bantuan permodalan serta kemudahan memperoleh sarana produksi tani. 

 Dalam upaya peningkatan produksi maka pemerintah melakukan 

intervensi menuju konsep pengembangan agribisnis. Program bantuan yang 

diberikan oleh pemerintah berupa sarana produksi dan alat/mesin pertanian yang 

ditujukan langsung kepada pelaku utama yaitu petani cabe rawit. Bantuan yang 

diberikan secara langsung berupa benih cabe rawit, pupuk organik cair, pestisida, 

mulsa dan alat pertanian berupa mulsa. Selain itu pemerintah juga mengantisipasi 

kondisi ketersediaan air ditingkat lapangan dengan menambah bantuan berupa 

tank penampung air, dikarenakan pengairan juga merupakan kendala pada 

budidaya cabe rawit. 

 Luas panen tanaman cabai rawit di Provinsi Gorontalo mengalami 

peningkatan, meskipun produksi dan produktivitas cabai rawit masih mengalami  

fluktuasi. Produksi cabai rawit mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

sehingga Provinsi Gorontalo memiliki potensi yang cukup besar dalam 

mengembangkan tanaman tersebut. Peningkatan produksi usahatani berhubungan 

erat dengan motivasi petani. Petani memproduksi cabai rawit untuk dijual, 

sehingga perbandingan harga dan biaya yang dikeluarkan menjadi perangsang 

untuk meningkatkan hasil. Dengan kata lain, peningkatan produksi diharapkan 

akan meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dapat dilihat pada grafik 1.1 

berikut : 
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Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo 

Gambar 1.1: Produksi Cabai Rawit di Kabupaten Gorontalo 

 Menurut data pertanian dari badan pusat statistik Kabupaten Gorontalo 

pada 3 Tahun terakhir yaitu tahun 2016- tahun 2018, terjadi fluktuatif  tinggi pada 

tingkat produksi cabai rawit , pada tahun 2016 jumlah produksi 3.645 kuintal 

sedangkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dimana 

jumlah produksi  mencapai jumlah 225.857 kuintal, hal ini disebabkan oleh karena 

bantuan yang diberikan bukan hanya berupa benih namun telah didukung dengan 

sarana produksi lain sepert pupuk, obat-obatan, mulsa dan alsintan . Pada tahun 

2018 terjadi penurunan produksi sebesar 56.920 kuintal hal tersebut dikarenakan 

adanya keterlambatan secara teknis dalam penyaluran bantuan dan anomali cuaca, 

selain itu data yang diperoleh masih merupakan data pada semester pertama tahun 

berjalan yaitu data bulan Januari sampai dengan Juni.  

 Tinggi rendahnya produksi cabai rawit  yang dihasilkan akan menentukan 

besarnya pendapatan usahatani yang diperoleh petani selaku pengelola. Selain itu 

tinggi rendahnya produksi juga sangat ditentukan oleh jumlah dan kombinasi 

sarana produksi yang digunakan. Produksi dan pendapatan usahatani cabai rawit 

di Kabupaten Gorontalo masih dapat ditingkatkan melalui penambahan sarana 

produksi dan pemanfaatan teknologi secara utuh.  

 Tingkat inflasi komoditas cabe rawit dikabupaten Gorontalo pernah 

mencapai harga tertinggi Rp. 70.000,-/ Kg, namun harga cabe rawit dikabupaten 

gorontalo pernah mencapai Rp. 2000,-/Kg pada saat  petani cabe rawit  melakukan 

2016
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pemanenan secara serentak selain itu masih terjadinya impor dari daerah lain pada 

waktu tertentu sehingga petani mengalami kerugian. Kondisi harga yang tidak 

stabil harus diantisipasi dengan melakukan diversifikasi pangan dan penanganan  

pasca panen yang baik sehingga komoditas cabe rawit memiliki daya simpan yang 

lama. 

 Pemasaran komoditas cabai rawit juga dapat menjadi alternatif 

peningkatan pendapatan bagi petani, peluang komoditas cabai rawit di Kabupaten 

Gorontalo untuk dapat di ekspor ke daerah lain cukup besar, melihat daerah 

Sulawesi Utara  merupakan daerah terdekat dan juga memiliki tingkat konsumsi 

cabai rawit yang cukup besar mengikuti selera kuliner di daerah Sulawesi Utara. 

Ekspor juga dapat dilakukan ke daerah lain seperti Sulawesi Selatan yang 

merupakan wilayah terjangkau melalui darat dan telah memiliki industri 

pengolahan cabai dalam skala besar.  

 Oleh karena itu sistem pemasaran yang efisien sangat dibutuhkan dalam 

memasarkan komoditi cabai perbedaan jarak antara petani produsen  dengan akhir 

maupun industri. Industri yang menggunakan produk cabai mendorong terlibatnya 

lembaga pemasaran dalam proses dalam proses pemasaran cabai. Lembaga 

pemasaran atau pedagang  perantara biasanya menawar dengan harga yang lebih 

rendah di bandingkan dengan perkiraan mereka akan dibayarkan, sedangkan 

petani cabai meminta harga yang lebih tinggi. Untuk memperoleh kesepakatan 

harga dilakukan proses tawar menawar antara kedua belah pihak. Keadaan yang 

demikian pada umumnya melemahkan kedudukan para petani, karena petani 

sangat berkepentingan untuk segera menjual hasil produksinya agar diproleh 

penghasilan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya, sehingga dengan demikian posisi petani seperti ini akan 

mempengaruhi keuntungan yang diterima. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa peranan sarana produksi 

pada komoditas cabai rawit sangat penting dalam peningkatan produksi, serta 

efisiensi input produksi dapat berpengaruh terhadap biaya produksi yang 

digunakan baik itu jumlah maupun perlakuan dan adaptasi teknologi yang 

digunakan serta pola tata niaga atau pemasaran pada komoditas cabai rawit  dapat 
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berpengaruh terhadap pendapatan yang dterma oleh petani. maka dari itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dampak program pengembangan agribisnis 

pada produksi dan pendapatan petani cabai rawit di Kabupaten Gorontalo. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Komoditas cabai rawit merupakan komoditas strategis karena mampu 

mempengaruhi inflasi pada waktu atau periode tertentu permintaan komoditas 

cabai rawit cukup meningkat. 

2. Komoditas cabai rawit membutuhkan peran pemerintah untuk menyiapkan 

sarana produksi sehingga produksi cabai rawit akan mengalami peningkatan.  

3. Pengembangan sarana produksi benih dan pupuk dalam rangka meningkatkan 

produksi cabai rawit selama ini belum mampu meningkatkan produktivitas 

cabai rawit secara signifkan. 

4. Meskipun produksi cabai rawit terus mengalami peningkatan namun belum 

dapat memenuhi permintaan cabai rawit . 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah pada bagian sebelumnya, maka 

munculah pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana saluran dan pemasaran komoditi cabai rawit di Kabupaten 

Gorontalo? 

2. Apakah faktor produksi pupuk, benih dan mulsa berpengaruh pada 

peningkatan pendapatan petani cabai rawit di Kabupaten Gorontalo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pengaruh program 

bantuan sarana produksi pupuk dan benih pada komoditas cabai rawit                           

di Kabupaten Gorontalo. Secara rinci tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bentuk saluran pemasaran dan besarnya marjin pemasaran cabai 

pada masing-masing saluran pemasaran  

2. Menguji tingkat pengaruh penggunaan faktor produksi pupuk, benih                     

dan mulsa pada peningkatan pendapatan cabai rawit di Kabupaten Gorontalo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan berkaitan dengan usahatani cabai rawit. Di samping itu penelitian 

ini dimaksudkan sebagai bahan penyusunan tesis yang merupakan salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar magister  di Pascasarjana Universitas 

Negeri Gorontalo. 

2. Bagi pemerintah daerah setempat, penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan guna menentukan kebijakan di sektor pertanian, khususnya 

masalah yang terkait program peningkatan produktivitas dan pemasaran 

tanaman hortikultura di Kabupaten Gorontalo. 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan informasi dan 

referensi bagi penelitian dengan permasalahan yang sama. 

 


