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SARI 

 Khamdani, Yossyia. 2013. “Model Pemberdayaan Petani Cabai Melalui 

Perbaikan Rantai Nilai Distribusi (Studi Petani Cabai Di Desa Candi Kecamatan 

Bandungan Kabupaten Semarang)”, Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Etty 

Soesilowati, M.Si Pembimbing II Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, M.Si.  

 

Kata Kunci : Model, Rantai Nilai Distribusi, Petani Cabai 

 

 Desa Candi Kecamatan Bandungan merupakan salah satu Kecamatan 

pemasok cabai untuk Kabupaten Semarang dan sekitarnya memiliki agroklimat 

yang sesuai untuk pengembangan berbagai macam komoditi pertanian didukung 

peluang pasar yang cukup luas Sehingga sangat cocok untuk pengembangan usaha 

pertanian. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pola distribusi cabai 

merah,Bagaimana nilai rantai distribusi cabai merah, serta kendala apa saja yang 

dihadapi petani dalam pendistribusian cabai merah.. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk untuk mengidentifikasi pola distribusi cabai merah, untuk mengetahui 

setiap nilai rantai distribusi, untuk mendesain pola distribusi alternatif cabai 

merah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jumlah anggota kelompok 

petani cabai di Desa Candi dengan luas lahan sebesar 150,3hektar yang terdiri dari 

sawah, tegalan dan pekarangan. Metode analis data mengunakan pendekatan 

kuantitatif dilakukan dengan menggunakan Analisis Margin Pemasaran. 

 Dari hasil penelitian dari ketiga masalah diperoleh bahwa : (1) Pola 

distribusi usaha tani yang ada tumbuh secara alami sesuai dengan perkembangan 

dan kebutuhan pelakunya, pelaku yang ada dalam pola ini adalah petani, 

tengkulak, penggumpul, pedagang besar, pengecer, konsumen. (2) Nilai rantai 

distribusi cabai merah dalam pola yang tumbuh secara alami ini, seringkali 

menjadikan penetapan harga lebih dominan oleh pedagang, sehingga petani 

menerima harga sedikit lebih rendah dibandingkan harga pasar. (3) Beberapa 

kendala yang dihadapi dalam pendistribusian cabai merah adalah sulitnya 

merubah pola pikir masyarakat tentang usaha tani yang maju, hal ini dimanfaakan 

baik oleh para pelaku pasar (mata rantai distribusi) yang lebih menguasai 

informasi dan selalu mengikuti perkembangan dinamika pasar.  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan pola pemasaran 

konvensional yang dilakukan petani menyebabkan tingkat harga yang diterima 

oleh petani pada umumnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga yang 

diterima oleh pedagang. Saran yang dapat diberikan bagi petani memperpendek 

rantai pola distribusi, menigkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan posisi 

tawar (bargaining position) petani dan bagi pemerintah senantiasa memandu/ 

mendampingi petani dalam mendapat informasi pasar secara akurat, yang bias 

dijadikan pegangan petani dalam tawar-menawar, serta peningkatan transparansi 
pasar dapat bertindak sebagai pemicu berfungsinya suatu pasar, membaiknya 

persaingan dan meningkatnya adaptasi untuk memenuhi kebutuhan penawaran 

dan oportuniti pasar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan mengandung makna pencapaian cita-cita. Cita-cita yang 

diharapkan ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat indonesia secara 

keseluruhan. Melalui pelaku-pelaku pembangunan, baik pemerintah, pihak swasta 

(dunia usaha) maupun masyarakat umum diupayakan dapat menjamin 

pengelolaan sumberdaya pembangunan yang efektif dan efisien bagi 

kelangsungan pembangunan itu sendiri, sehingga diharapkan pada tiap tahapan  

proses pembangunan akan selalu menhasilkan perubahan ke arah yang dicita-

citakan tersebut. 

Selama beberapa dekade sektor pertanian masih menjadi tumpuan dalam 

pembangunan indonesia, namun tidak selamanya sektor pertanian akan mampu 

menjadi andalan pembangunan ekonomi tanpa adanya peningkatan nilai tambah, 

perbaikan dalam pengelolaan pertanian, maupun perbaikan kebijakan dalam 

pembangunan pertanian. Sektor pertanian yang tangguh dan handal merupakan 

prasyarat yang harus terpenuhi bagi pembangunan sektor industri dan jasa yang 

tangguh.  

Pertanian dalam arti sempit diartikan sebagai pertanian rakyat yaitu usaha 

pertanian keluarga dimana diproduksi bahan makanan utama seperti, beras, 

palawija (jagung, kacang-kacangan  dan ubi-ubian) dan tanaman tanaman 

hortikultura yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Usaha tani ini pada umumnya 
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diusahakan dengan tujuan  utama untuk memenuhi kebutuhan  kehidupan 

(subsistensi)  petani dan keluarganya. Secara ekonomis dapat dikatakan bahwa 

hasilnya sebagian besar untuk memenuhi konsumsi keluarga dan faktor faktor 

produksi atau modal yang dipergunakan sebagian besar berasal dari usaha tani itu 

sendiri (Mubyarto.1989: 17). 

Salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi penting di 

Indonesia adalah cabai merah. Dimusim hujan, harga cabai cenderung 

melambung, dengan pengelolaan tanaman secara tradisionil sulit diharapkan 

hasilnya yang optimal, sebab pada musim hujan serangan hama dan penyakit 

sangat hebat, Cabai ternyata mampu sebagai penyebab tingginya laju inflasi 

nasional tersebut, mununjukkan bahwa cabai benar-benar merupakan komoditas 

sayuran yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga, permintaan akan cabai oleh industri dari hari 

ke hari terus meningkat, seiring dengan makin maraknya industri pengolahan 

bahan makanan menggunakan cabai sebagai bahan baku utamanya, misalkan 

sambal, saus, dan mie instan.  

 Kabupaten Semarang memiliki agroklimat yang sesuai untuk 

pengembangan berbagai macam komoditi pertanian didukung peluang pasar yang 

cukup luas. Pada umumnya tanaman cabai cukup sesuai pada daerah yang  

mempunyai curah hujan 600 – 1200 mm per tahun.  Curah hujan yang berlebihan 

mempengaruhi pembungaan dan pembuahan dan mungkin juga mendorong 

pembusukan buah.  Sebaliknya bila kekurangan air dapat juga mengakibatkan 

terjadinya keguguran  tunas dan  bunga. Cabai merah merupakan salah satu 



3 
 

 

 

komoditi hortikultura yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Di Kabupaten 

Semarang cabai merah merupakan komoditi unggulan dan harganya mengalami 

fluktuasi. Walaupun harganya mengalami perubahan tetapi permintaan akan cabai 

semakin meningkat. 

Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa akhir-akhir tahun ini  hasil panen 

mengalami fluktuasi, hasil panen tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 87,03 

kwintal, pada tahun 2006 sebesar 80,23 kwintal, akan tetapi pada tahun 2009 

mengalami penurunan yang cukup drastis bahkan ditahun 2009 sendiri 

penurunannya mencapai angka 35,82. Berikut rata-rata produksi dan luas areal 

jenis tanaman sayur : 

 

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Semarang  

Tahun 2006-2010 

 

Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, permintaan akan cabai 

oleh industri dari hari ke hari terus meningkat, seiring dengan makin maraknya 

industri pengolahan bahan makanan menggunakan cabai sebagai bahan baku 

851
708 692 586

1154
80.23

64.91 56.92 35.82
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Gambar 1.1

Jumlah Produksi dan Luas Areal Cabai Merah 

Tahun 2006-2010 Kab. Semarang
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utamanya, misalkan sambal, saus, dan mie instan. Cabai merupakan  salah  satu  

komoditas  hortikultura  yang memiliki  nilai  ekonomi  penting  di  Indonesia.  

Tingginya harga jual dan beli cabai merah besar beberapa tahun terakhir yang 

sampai pada kisaran Rp 50.000 – Rp 60.000 tahun 2010, menyebabkan tanaman 

tersebut masuk dalam agenda pembicaraan nasional. Untuk lebih jelasnya, berikut 

ini merupakan kurva fluktuasi harga cabai di Kabupaten Semarang (Gambar 1.2) 

 

Sumber : aplikasi.deptan.go.id/smshargaprov/ Tahun 2006-2010   

 

Kabupaten Semarang tepatnya di Desa Candi Kecamatan Bandungan 

merupakan salah satu Kecamatan pemasok cabai untuk Kabupaten Semarang dan 

sekitarnya memiliki agroklimat yang sesuai untuk pengembangan berbagai 

macam komoditi pertanian didukung peluang pasar yang cukup luas Sehingga 

sangat cocok untuk pengembangan usaha pertanian. 

 Pengembangan pertanian bertujuan untuk kesejahteraan petani dan 

keluarganya dalam berusaha tani dengan melakukan agribisnis pertanian sayuran 

10000
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Gambar 1.2 
Harga Cabai Merah Tahun 2006-2010 Kab. Semarang 
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yang tangguh dan profesional serta berwawasan lingkungan, kawasan ini sangat 

cocok ditanami sayur-sayuran karena memiliki keunggulan komparatif.  Sistem 

tata niaga yang efisien dan efektif dapat mendorong kelancaran arus barang dan 

jasa di pasar dengan harga yang layak bagi produsen dan terjangkau oleh daya 

beli konsumen. Kelancaran arus barang dan jasa serta meluasnya pasar untuk 

produk dalam negri akan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pemasaran komoditas pertanian selama ini mempunyai mata rantai yang 

sangat panjang, mulai dari petani produsen, pedagang pengumpul, pedagang 

besar, pedagang pengecer hingga ke konsumen, sehingga mengakibatkan kecilnya 

keuntungan yang diperoleh petani, secara umum sistem pemasaran holtikultura 

dapat dikemukakan pada (Gambar 1.3).  

Pola pemasaran konvensional yang dilakukan petani menyebabkan tingkat 

harga yang diterima oleh petani pada umumnya relatif lebih kecil dibandingkan 

dengan harga yang diterima oleh pedagang. Keuntungan yang diterima oleh petani 

dari kegiatan usahataninya juga relatif kecil, sementara konsumen harus 

membayar lebih mahal dari harga yang selayaknya ditawarkan, hal ini sebagai 

akibat dari terjadinya biaya pemasaran yang tinggi dari petani hingga sampai 

kepada konsumen akhir, sebagian besar petani telah terikat modal dan saprodi 

kepada pedagang atau pemilik modal. Dengan demikian pemasaran hasil lansung 

ditujukan kepada para pedagang atau pemilik modal tersebut. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dan meningkatkan 

nilai tambah petani dan produk agribisnis adalah dengan mengembangkan 
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infrastruktur pemasaran antara lain dengan mengembangkan Sub Terminal 

Agribisnis (STA). Pengelolaan STA tidak hanya sebagai tempat pelelangan 

produk agribisnis tetapi juga sebagai tempat pelayanan berbagai kepentingan 

pelaku agribisnis (petani, pengolah dan pedagang).  

Selain itu, letak keberadaan STA menimbulkan tambahan biaya angkut 

yang harus ditanggung oleh para petani dari lokasi produksi ke lokasi STA. Para 

pedagang besar, sampai saat ini bisa langsung datang ke petani atau pedagang 

desa untuk memperoleh cabai tanpa harus melalui pasar lelang yang ada, dengan 

patokan harga yang berlaku atau disepakati. Dengan aadanya pembelian sistem 

ijon, posisi tawar menawar petani sangat dilemahkan. Begitu pula di tingkat 

pedagang pengumpul, sebagian besar pedagang atau bandar sudah lama terjalin 

saluran tataniaga dan hubungan dagang sampai ke tempat pemasaran ahkir. 

Permasalahan tersebut akan menyulitkan keberadaan pasar lelang untuk 

menjalankan fungsinya sebagai mediator antara petani dengan para konsumen, 

pedagang pengumpul serta bandar. 

Gambar 1.3 Alur pemasaran holtikultura 
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Selain beberapa faktor tersebut peran lembaga yang ada dalam sektor 

pertanian dan pedesaan juga sangat penting dalam menunjang keberhasilan, 

walaupun banyak masyarakat yang kurang aktif yang menyebabkan lembaga mati, 

namun banyak juga kelompok baru yang sesuai dengan iklim pembangunan 

pertanian dalam pedesaan, perkembangan lembaga pertanian terutama kelompok 

tani sangat penting dalam pertanian dan pembangunan pertanian yaitu 

administrasi pemerintahan, pendidikan dan penyuluhan, kegiatan gotong royong 

dan lain-lain faktor sosial budaya yang berpengaruh terhadap pembangunan sektor 

pertanian karena pada hakekatnya kelompok tani adalah organisasi yang memiliki 

fungsi sebagai media musyawarah petani. Untuk lebih jelas mengenai jumlah 

kelompok tani yang masih aktif di Desa Candi tahun 2010, dapat dilihat pada 

tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Kelompok Tani Desa Candi Kecamatan Bandungan Th. 2010 

 

 Sumber data : kantor kepala Desa candi 

No Dusun Nama 

Kelompok tani 

Jumlah Anggota 

(Orang) 

Jumlah Luas 

Lahan (ha) 

1 Kalibendo Margo Rejeki 110 53 

2 Ngonto Sari Rejeki 115 50 

3 Candi Mulyo Rejeki 1 100 75 

4 Ngablak Mulyo Rejeki 2 90 27 

5 Tarukan Agung Rejeki 260 45 

6 Nglarangan Arum Rejeki 70 20,3 

7 Talun Tani Manunggal 225 45 

8 Ngipik Subur Rejeki 180 40 

9 Darum Sekar Wangi 110 45 
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Pada tabel 1.1 menunjukan jumlah kelompok tani di Desa Candi 

Kecematan Bandungan Kabupaten Semarang pada tahun 2009 dimana dari 9 

dusun hanya 4 dusun yang merupakan kelompok tani yang juga menanam cabai. 

Kelompok tani yang yang juga menanam cabe pada Kecamatan ini adalah 

kelompok tani Arum Rejeki di dusun Nglarangan, kelompok tani Makmur Rejeki 

di dusun Tarukan, kelompok tani subur rejeki di dusun Ngipik dan kelompok tani 

Tani Manunggal di dusun Talun dan kegiatan kelompok tani cabai di desa ini 

disamping menanam cabai mereka juga petani bunga hias.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul 

“MODEL PEMBERDAYAAN PETANI CABAI MELALUI PERBAIKAN 

RANTAI NILAI DISTRIBUSI (STUDI PETANI CABAI DI DESA CANDI 

KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola distribusi cabai merah di Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimana nilai rantai distribusi cabai merah di Kabupaten Semarang? 

3. Kendala apasaja yang dihadapi petani dalam pendistribusian cabai merah di 

Kabupaten semarang?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui pola distribusi cabai merah di Kabupaten Semarang.  

2. Untuk mengetahui setiap nilai rantai distribusi cabai merah di Kabupaten 

Semarang. 

3. Untuk mendesain pola distribusi alternatif cabai merah di Kabupaten 

Semarang.   

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bersifat akademis 

maupun praktis, yaitu:  

1. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk 

memperkuat penelitian sebelumnya, serta menambah informasi dan 

sumbangan serta bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya 

mengenai ekonomi pertanian yang berkaitan dengan Argibisnis  

2. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman melakukan 

penelitian, karya ilmiah dan mengaplikasikan teori-teori yang sudah di dapat 

di bangku perkuliahan.  

3. Bagi  Instansi terkait dapat digunakan sebagai evaluasi mengenai Sub 

Terminal Argibisnis (STA). 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Teori Pemasaran  

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Dari pengaruh berbagai 

faktor tersebut, masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan 

produk yang memiliki nilai komoditas (Rangkuti, 2009: 48).  

Dalam devinisi yang lain Pemasaran adalah aliran produk secara fisis dan 

ekonomik dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Definisi lain  

menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 

membuat individu/kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang 

bernilai kepada pihak lain. Pemasaran melibatkan banyak kegiatan yang berbeda 

yang menambah nilai produk pada saat produk bergerak melalui sistem tersebut 

Kotler (M.firdaus 2009 : 43) 

Kegiatan-kegiatan dalam usaha pemasaran tidak hanya kegiatan 

memindahkan barang /jasa  dari tangan produsen ke tangan konsumen saja dengan 

sistem penjualan, tetapi banyak kegiatan lain yang juga dijalankan dalam kegiatan 

pemasaran. Penjualan hanyalah salah satu dari berbagai fungsi pemasaran. 

Apabila pemasar melakukan pekerjaan dengan baik untuk mengidentifikasi 

kebutuhan konsumen, mengembangkan produk dan menetapkan harga yang tepat, 
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mendistribusikan dan mempromosikannya secara efektif, maka akan sangat 

mudah menjual barang-barang tersebut. 

Dalam proses pemasaran itu sendiri ada satu fungsi pemasaran yaitu 

saluran pemasaran : PetaniTengkulak  Pedagang Pengumpul  Pedagang 

Pengecer  Konsumen. Saluran Pemasaran (Market Channels) Banyak produsen 

yang membuat suatu produk, tetapi tidak menjual secara langsung produknya 

kepada konsumen akhir (end user), pertimbangan biaya distribusi biasanya 

menjadi faktor utama perusahaan memilih tidak mendistribusikan produknya 

sendiri ke konsumen akhir terutama untuk wilayah pemasaran yang belum 

tercover. Diantara produsen dan konsumen ada sekelompok perantara yang 

menyalurkan produk diantara mereka. Perantara ini sering disebut dengan saluran 

pemasaran. Saluran pemasaran adalah organisasi–organisasi yang saling 

tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produk dan jasa menjadi 

tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, jadi dimaksud dengan 

saluran pemasaran adalah jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen 

akhir.  

Semakin panjang saluran pemasaran, biaya pemasaran akan semakin besar 

karena semakin banyak pelaku-pelaku yang ikut serta dalam kegiatan pemasaran.  

Yang menyebabkan biaya pemasaran semakin besar, tidak hanya dari semakin 

banyaknya biaya transportasi saja karena perpindahan produk berkali-kali tetapi 

juga karena setiap pelaku pasar mengambil keuntungan. 
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2.2 Teori Pemberdayaan Masyarakat    

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat 

lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini kedepan, 

apalagi jika dilihat dari skill masyarakat indonesia kurang baik sehingga 

menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. 

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat kita dalam yang dalam kondisi sekarang masih 

belum mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah memampukan 

dan memandirikan masyarakat, hingga muncul perubahan yang lebih efektif dan 

efisient. 

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep 

ekonomi, dari sudut pandang kita pemberdayaan secara implisit mengandung arti 

menegakkan demokrasi ekonomi dimana kegiatan ekonomi berlangsung dari 

rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut penguasan teknologi, 

pemilikan modal, dan akses ke pasar dan kedalam sumber-sumber informasi, serta 

keterampilan manajemen. 

Apabila peranserta masyarakat meningkat efektivitasnya, maka 

sebenarnya upaya pemberdayaan masyarakat telah dijalankan. Upaya 

pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan 

produktifitas melalui pengembangan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi 

dan penguatan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dan 
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sosial. Upaya ini memerlukan adanya kerjasama yang sinergis dari berbagai 

kekuatan pembangunan yang ada.  

Menurut Korten ( 1984), masa pasca industri akan menghadapi kondisi-

kondisi baru yang sama sekali berbeda dengan kondisi di masa industri, dimana 

potensi-potensi baru penting dewasa ini memperkokoh kesejahteraan, keadilan, 

dan kelestarian umat manusia. Titik pusat perhatian adalah pada pendekatan ke 

arah pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat. Ada alasan untuk yakin 

bahwa paradigma seperti itu dewasa ini sedang muncul dari proses penemuan 

sosial kolektif sedunia. Logika paradigma ini yang menonjol adalah logika 

lingkungan hidup manusia yang berimbang, sumber dayanya yang dominan 

adalah sumber daya informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak kunjung habis, 

dan sasarannya yang dominan adalah pertumbuhan umat manusia yang 

dirumuskan dalam rangka lebih terealisasinya potensi umat manusia. Individu 

bukanlah sebagai obyek, melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan 

tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi 

hidupnya sendiri.  

Pembangunan yang memihak rakyat menekankan nilai pentingnya 

prakarsa dan perbedaan lokal. Karenanya pembangunan seperti itu mementingkan 

sistem swa-organisasi yang dikembangkan di sekitar satuan satuan organisasi 

berskala manusia dan masyarakat yang berswadaya. Kesejahteraan dan realisasi 

diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat. 

Perasaan berharga diri yang diturunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan 

produksi adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi dengan 
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keikutsertaan dalam konsumsi produk-produknya. Keefisienan sistem produksi, 

karenanya haruslah tidak semata-mata dinilai berdasar produk-produknya, 

melainkan juga berdasar mutu kerja sebagai sumber penghidupan yang disediakan 

bagi parapesertanya, dan berdasar kemampuannya menyertakan segenap anggota 

masyarakat. Salah satu perbedaan penting antara pembangunan yang memihak 

rakyat dan pembangunan yang mementingkan produksi ialah bahwa yang kedua 

itu secara terus menerus menundukkan kebutuhan rakyat di bawah kebutuhan 

sistem agar system produksi tunduk kepada kebutuhan rakyat (Korten, 1984).  

Perbedaan paradigma pembangunan yang mementingkan produksi yang 

dewasa ini unggul dan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat sebagai 

tandingannya, mengandung arti penting bagi penciptaan masa depan yang lebih 

manusiawi. Khususnya pemahaman akan perbedaan itu penting artinya bagi 

pemilihan teknik sosial termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan 

secara tepat untuk mencapai tujuan tujuan yang mementingkan rakyat.  

2.3  Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi 

Para pemikir ekonomi telah lama menyadari bahwa sektor pertanian 

memiliki peranan yang besar dalam perekonomian, terutama dalam tahap-tahap 

awal pembangunan. Sektor pertanian yang tumbuh dan menghasilkan surplus 

yang besar merupakan prasyarat untuk memulai proses transformasi ekonomi. 

Sektor non-pertanian, umumnya terlalu kecil untuk melakukan peranan itu.  

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting 

karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin 

menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan 
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sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya,maka satu-

satunya cara dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota 

masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian itu.Cara ini bisa ditempuh dengan 

jalan meningkatkan produksi tanaman pangan, tanaman perdagangan mereka dan 

atau dengan menaikkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang 

mereka hasilkan.tentu saja tidak setiap kenaikan output akan menguntungkan 

sebagian besar penduduk pedesaan yang bergerak di bidang pertanian itu. 

Lahirnya sistem mekanisasi,perkebunan-perkebunan besar,dan lain-lain bisa saja 

hanya akan menguntungkan petani-petani kaya saja. Dengan kata lain,kenaikan 

output pertanian bukanlah merupakan syarat yang cukup untuk mencapai 

kenaikan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun merupakan syarat yang 

penting. 

Menurut Schumpeter (S. Soekirno 1985), faktor utama yang pembangunan 

ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan 

oleh para wiraswasta. Inovasi di sini berarti perbaikan "teknologi" dalam arti luar, 

misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi 

tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri yang 

bersumber dari kreativitas para wiraswastanya. 

Pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik, dan 

teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta. Adanya lingkungan yang 

menunjang kreativitas akan menimbulkan beberapa wiraswasta perintis yang 

mencoba menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi (cara berproduksi 

baru, produk baru, bahan mentah, dan sebagainya). Mungkin tidak semua perintis 
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tersebut akan berhasil dalam melakukan inovasi. Bagi yang berhasil melakukan 

inovasi tersebut akan menimbulkan posisi monopoli bagi pencetusnya. Posisi 

monopoli ini akan menghasilkan keuntungan di atas keuntungan normal yang 

diterima para pengusaha yang tidak berinovasi. Keuntungan monopolistis ini 

merupakan imbalan bagi para inovator can sekaligus juga merupakan rangsangan 

bagi para calon inovator. Hasrat untuk berinovasi terdorong oleh adanya harapan 

memperoleh keuntungan monopolistis tersebut. Inovasi mempunyai 3 pengaruh 

yaitu: 

1. Diperkenalkannya teknologi baru 

2. Menimbulkan keuntungan lebih (keuntungan monopolistis) yang merupakan 

sumber dana penting bagi akumulasi modal. 

3. Inovasi akan diikuti oleh timbulnya proses peniruan (imitasi) yaitu adanya 

pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut. 

Proses peniruan (imitasi) tersebut di atas pada akhirnya akan diikuti oleh 

investasi (akumulasi modal) oleh para peniru (imitator) tersebut. Proses peniruan 

ini mempunyai pengaruh berupa: 

1. Menurunnya keuntungan monopolistis yang dinikmati oleh para inovator, dan  

2. Penyebaran teknologi baru di dalam masyarakat, berarti teknologi tersebut 

tidak lagi menjadi monopoli bagi pencetusnya. 

Kesemua proses yang dijelaskan diatas meningkatkan output masyarakat 

dan secara keseluruhan merupakan proses pembangunan ekonomi. Dan menurut 

Schumpeter, sumber kemajuan ekonomi yang lebih penting adalah pembangunan 

ekonomi tersebut 
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2.4  Membangun Argibisnis Pedesaan. 

Hampir di seluruh desa di Indonesia, para petani hanya menguasai sub-

sistem produksi, sedangkan sub-sistem produksi agribisnis lainnya seperti 

pengadaan sarana dan modal, pengolahan hasil, dan pemasaran masih berada 

diluar kendali mereka. Di dalam sub-sistem produksi pun, praktek pertanian 

mereka masih perlu ditingkatkan dengan penerapan teknologi pertanian yang 

lebih maju dan lebih produktif. Disadari bahwa banyak masyarakat tani yang 

memiliki kearifan lokal sebagai warisan leluhur mereka, misalnya sistem gotong 

royong pada masyarakat Jawa. Kearifan tersebut patut dihargai dan dilestarikan, 

namun demikian, apabila didinginkan peningkatan kesejahteraan secara signifikan 

dalam waktu singkat, maka perlu penerapan teknologi yang lebih maju, dan 

penumbuhan kelembagaan agribisnis dengan sub sistem yang lengkap dan selaras 

satu dengan lainnya.  

Adanya kelembagaan agribisnis pedesaaan yang tumbuh dari bawah dan 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, merupakan prasyarat teradopsinya 

teknologi inovasi secara sustainable. Pengalaman terdahulu mengajarkan kepada 

kita bahwa adopsi teknologi berlanjut setelah proyek berakhir. Salah satu 

penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya kelembagaan pedesaan yang 

mampu menyediakan kebutuhan petani, seperti benih/ bibit, pupuk, modal kerja 

dan fasilitas pemasaran. 

 Masyarakat tani bekerjasama dengan peneliti dan penyuluh, aparat dinas 

terkait, dan pengusaha swasta, dalam satu lab Agribisnis, yang meliputi satu desa 

sebagai percontohan penerapan agribisnis industrial pedesaan. Di dalam 
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laboratorium atau desa agribisnis ini dibentuk suatu kelembagaan yang disebut “ 

Gapoktan ” yang berfungsi sebagai lembaga pelayanan jasa konsultasi, deseminasi 

dan informasi oleh kelompok tani. Mereka tinggal di desa serta berpartisipasi aktif 

dalam dalam penerapan teknologi pertanian dan penumbuhan kelembagaan 

agribisnis, serta pemasaran yang sesuai kebutuhan dan kemampuan petani dan 

tidak merugikan petani 

2.5 Konsep Sub Terminal Agribisnis (STA) 

Menurut Badan Agribisnis Departemen Pertanian (2000), STA merupakan 

infrastruktur pemasaran untuk transaksi jual beli hasil-hasil pertanian, baik untuk 

transaksi fisik (lelang, langganan, pasar spot) maupun non fisik  (kontrak, 

pesanan, future market). Sub Terminal Agribisnis diharapkan berfungsi pula 

untuk pembinaan peningkatan mutu produksi sesuai dengan permintaan pasar, 

pusat informasi, promosi dan tempat latihan atau magang dalam upaya 

pengembangan peningkatan sumberdaya manusia. 

Subterminal Agribisnis menurut Tanjung (2001), merupakan infrastruktur 

pemasaran sebagai tempat transaksi jual beli hasil-hasil pertanian baik transaksi 

fisik maupun non fisik yang terletak di sentra produksi. Dengan demikian, 

penekanannya adalah bahwa STA merupakan sarana pemasaran yang dilakukan 

oleh produsen. 

Menurut Sukmadinata (2001) memberikan batasan bahwa STA merupakan 

suatu infrastruktur pasar, tempat transaksi jual beli baik dengan cara langsung, 

pesanan, langganan atau kontrak. STA juga merupakan wadah yang dapat 

mengakomodasikan berbagai kepentingan pelaku agribisnis, seperti layanan 
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informasi manajemen produksi sesuai dengan permintaan pasar, manajemen 

pengadaan sarana produksi, manajemen pasca panen (pengemasan, sortasi, 

grading, penyimpanan) serta kegiatan-kegiatan lainnya, seperti ruang pamer, 

promosi, transportasi dan pelatihan. 

Karakteristik Subterminal Agribisnis dan batasannya, juga dikemukakan oleh 

Tambunan (2001), bahwa STA adalah untuk membantu transparansi pasar dengan 

cara kompilasi informasi tentang harga, serta jumlah penawaran dan permintaan 

yang sangat bermanfaat baik bagi produsen maupun bagi pihak manajemen pasar 

sehingga dapat menentukan tujuan dan waktu penjualan. Informasi ini 

memungkinkan produsen mengundur panen atau menyimpan produknya sampai 

harga lebih baik atau hingga fasilitas transportasi tersedia. Selain itu dapat 

membantu untuk membuat perencanaan produksi jangka panjang. Secara teoritis, 

peningkatan transparansi pasar dapat bertindak sebagai pemicu berfungsinya suatu 

pasar, membaiknya persaingan dan meningkatnya adaptasi untuk memenuhi 

kebutuhan penawaran dan oportuniti pasar. Penekanan dari adanya Sub 

Terminal Agribisnis  dititik beratkan untuk lebih mempertimbangkan manfaat 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah pedesaan. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Mokh. Rum. 2011. Analisa Marjin Pemasaran Dan Sensitivitas  Cabai 

Besar Di Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, dilihat dari distribusi marjin, 

pedagang eceran memperoleh bagian terbesar disbanding lembaga pemasaran 

lainya. Perubahan pruduktivitas, harga cabai besar berhubungan positif dengan 

keunggulan komparatif komoditas cabai besar. Perubahan harga input tradeabe, 
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upah tenaga kerja, dan nilai tukar rupiah berhubungan negative dengan 

keunggulan komparatif komoditas cabai besar. Hal tersebut dengan asumsi cetirus 

paribus. Namun jika terjadi perubahan harga input tradable, cabai besardan upah 

tenaga kerja secara bersama-sama, maka berhubungan positf dengan keunggulan 

komparatif komoditas cabai besar. Sehingga keunggulan komparatif komoditas 

cabi besar dapat ditingkakan denga peningkatan produktivitas usaha, misalkan 

denganperbaikan system budi daya dan penggunaan teknologi pertanian yang 

lebih efisien.keunggulan komparaifyang dimiliki Kabupaten Malang dalam usaha 

tani cabai besar hendaknya diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif, 

misalnya dengan upaya peningkatn kualitas produksi, diferensiasi produk, 

pemberian merek, danmemperbaiki system pemasaran.  

Ketut Sukiyono. 2005. Jurnal. Factor  Penentu Tingkat Efisiensi Teknik 

Usahatani Cabai Merah Di Kecamatan Sepulu Rejang, Kabupaten Rejang 

Lebong. Penelitian ini telah menduga model produksi frontier stokatik yang 

sekaligus menduga efisiensi teknik usahatani cabai merah yang dilakukan petani 

di Kecamatan Sepuluh Renjang  kbupaten Renjang Lebong. Hasil dugaan fungsi 

produksi menunjukan bahwa hamper semua peubah mempunyai tanda yang 

sesuai dengan harapan, kecuali untuk peubah pupuk TSP dan tenaga kerja yang 

mempunyai tanda negative. Sebagian bessar peubah nyata secara statistic pada 

setiap tingkat kepercayaan, mempunyai tanda positif. Meskipun efisiensi teknik 

yang dicapai petani berbeda-beda dari hanya sekitar 7% - 99%, namaun secara 

umum tingakt efisiensi teknik yang dicapai oleh petani cabai merah cukup tinggi. 

Hasil analisis factor penentu tingkat efisiensi teknik menunjukan bahwa hanya 
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peubah pendidikan formalyang berpengaruh sangat nyata terhadap tingkat 

efisiensi tekknik yang dicapai oleh petani dalam berusahatani cabai merah. 

Peubah umur petani dan pengalaman tidak berpengaruh nyat dan bertanda 

negative, sedangkan peubah luas areal cabai merah meskipun mempunyai tanda 

seperti yang diharapkan, namun secara statistik peubah ini bukan merupakan 

factor prntingyang menentukan tingkat efisiensi teknik. Namun luas lahan yang 

sempit memang sering dianggap sebagai factor utama rendahnya efisiensi. Untuk 

itu perlu dilakukan upaya peningkatan teknik budidaya yang tepat dengan 

penyuluhan-penyuluhan tentang usaha tani cabai secara berkesinambungan.  

Bambang Winarso. 2003. Jurnal. Dinamika Perkembangan Harga: 

Hubungannya dengan Tingkat Keterpaduan Antarpasar dalam Menciptakan 

Efisiensi Pemasaran Komoditas Bawang Merah. Walaupun pola pemasaran 

bawang merah dapat dikatakan efektif, namun efektivitas tersebut cenderung 

berada pada posisi mata-rantai terakhir terutama pada pasar-pasar besar. Hal ini 

disebabkan karena para pelaku pasar pada jalur ini lebih menguasai informasi dan 

selalu mengikuti perkembangan dinamika pasar baik besarnya pasokan (supply) 

maupun meningkatnya per-mintaan (demand) yang setiap saat dapat bergejolak. 

Dengan kondisi yang demikian petani tampaknya belum sepenuhnya mampu 

mengikutinya. Sistem usahatani yang belum mengacu pada kebutuhan pasar, serta 

informasi pasar yang terkadang bias di tingkat petani, maka harga bawang merah 

di tingkat petani tetap saja rendah.  Disarankan agar dinas terkait senan-tiasa 

membantu petani dalam hal mendapatkan infor-masi pasar secara akurat, hal ini 
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setidaknya dapat dija-dikan pegangan petani dalam mempersiapkan diri untuk 

adu-tawar dengan pedagang setempat. 

2.7 Kerangka Berfikir 

Pemasaran komoditas pertanian selama ini mempunyai mata rantai yang 

sangat panjang, mulai dari petani produsen, pedagang pengumpul, pedagang 

besar, pedagang pengecer hingga ke konsumen, sehingga mengakibatkan kecilnya 

keuntungan yang diperoleh petani.ini di sebabkan oleh beberapa kendala seperti 

pengetahuan para petani cabai tentang cara pemasaran yang menguntungkan dan 

pengelolaan cabai merah. Untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan 

dilakukan, peneliti menyusun kerangka pemikiran mengenai konsep tahap-tahap 

penelitiannya secara teoritis. Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana 

yang diharapkan memberi gambaran mengenai jalannya penelitian secara 

keseluruhan serta dapat mengetahui secara jelas dan terarah. Kerangka pemikiran 

penelitian ini ditunjukkan pada (gambar 2.1) di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian

Rantai Distribusi Cabai 

Petani      Tengkulak     Pedagang Penggumpul     Pedagang Besar   

Konsumen      Pengecer  

Kendala Tiap Nilai 
Rantai Ditribusi 

cabai 

Rantai Distribusi 
Faktor Eksternal 

 
Faktor Internal  

Model Alternatif Perbaikan 

Mekanisme Rantai Distribusi Cabai 

Merah 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. (Arikunto, 2002: 136 ) Agar mendapatkan 

hasil yang memuaskan dari suatu penelitian maka harus ditunjang dengan 

berbagai metode yang tepat dan benar secara ilmiah, sehingga kebenaran obyektif 

yang hendak dicapai dapat ditemukan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya 

akan diduga (Singarumbun, 1995 : 105 ). 

Tabel 3.1 

Populasi Kelompok Tani Desa Candi Kecamatan Bandungan 

No Dusun 
Nama Kelompok 

tani 

Jumlah Anggota 

(Orang) 

Jumlah Luas Lahan 

(ha) 

1 Tarukan Agung Rejeki 260 45 

2 Nglarangan Arum Rejeki 70 20,3 

3 Talun Tani Manunggal 225 45 

4 Ngipik Subur Rejeki 180 40 

JUMLAH 735 150,3 
Sumber  data : kantor kepala Desa candi 

 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua jumlah 

Kelompok petani cabai di  Desa Candi  dengan luas lahan sebesar 150,3hektar 

yang terdiri dari sawah, tegalan dan pekarangan. Terdiri dari 4 kelompok tani dan 

735orang anggota kelompok tani yang merupakan petani pemilik sekaligus 

penggarap. Kelompok tani cabai pada Kecamatan ini adalah kelompok tani Arum 
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Rejeki di dusun Nglarangan, kelompok tani Makmur Rejeki di dusun Tarukan, 

kelompok tani subur rejeki di dusun Ngipik dan kelompok tani Tani Manunggal di 

dusun Talun dan kegiatan kelompok tani cabai di desa ini disamping menanam 

cabai mereka juga petani bunga hias.   

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan 

cara-cara tertentu (Sudjana, 1992:161). Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. 

Untuk mengetahui besarnya ukuran sampel digunakan rumus pendekatan 

Slovin (Umar, 2005: 78) sebagai berikut : 

21 Ne

N
n

 

Keterangan: 

n  =   ukuran sampel    

N =   ukuran populasi 

2e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolelir, untuk penelitian ini digunakan 10% karena 

jumlah subyeknya besar, sehingga dari populasi di atas  dapat dihitung : 

2
%107351

735
n  

2
1,07351

735
n  

01,07351

735
n  

35,71

735
n  
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35,8

735
n  

02,88n di bulatkan menjadi 88 Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah 

88 responden. 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

area proportional random sampling. Teknik ini adalah apabila populasi yang 

diambil sifatnya heterogen dan populasi tersebut diklasifikasikan lagi menjadi sub 

populasi.  Area proportional random sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

secara acak dari populasi berdasarkan wilayah dengan proporsi pengambilan 

secara seimbang. Perhitungan untuk tiap-tiap kecamatan adalah sebagai berikut :
  

N

Ni
ni . n 

Keterangan : 

  ni = jumlah sampel tiap kecamatan 

Ni = jumlah populasi tiap kecamatan 

 n = jumlah sampel seluruhnya                          

 N = jumlah populasi seluruhnya 

Proporsi sampel dari tiap-tiap wilayah kecamatan dihitung dengan cara :  

Tabel 3.2 

Perhitungan sampel 

No 
Nama Kelompok 

Tani 

Jmlh 

Anggota 
Proporsi Sampel Sampel 

1 Agung Rejeki 260 260/735 x 100 = 31,1 31 

2 Arum Rejeki 70 70/735 x 100 = 8,2 8 

3 Tani Manunggal 225 225/735 x 100 = 26,9 27 

4 Subur Rejeki 180 180/735 x 100 = 21,5 22 

 Jumlah 735  88 

Sumber : Data diolah 2012 
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3.2 Variabel  Penelitian 

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel merupakan objek atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini 

adalah: 

 Pola Distribusi Cabai Merah Di Kabupaten Semarang. 

Pola distribusi adalah organisasi – organisasi yang saling tergantung yang 

tercakup dalam proses yang membuat produk dan jasa menjadi tersedia untuk 

digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, jadi dimaksud dengan pola 

distribusi adalah jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir.  

 Rantai Nilai Distribusi Cabai Merah Di Kabupaten Semarang. 

Rantai Nilai menunjukkan bagaimana sebuah produk bergerak dari tahap 

bahan baku ke pelanggan akhir.  Rantai nilai menggambarkan berbagai 

kegiatan yang diperlukan untuk membawa produk atau jasa dari konsepsi, 

melalui berbagai tahapan produksi (melibatkan  masukan dari berbagai 

produsen jasa), pengiriman pada konsumen akhir. 

3.3 Jenis dan Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder.  Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian dilapangan 

secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan 

dibahas, yaitu para petani cabai yang diperoleh dari kata-kata dan perilaku subyek 

(responden) yang berkaitan dengan penelitian.. 



27 
 

 

 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan data 

yang sudah jadi atau data yang sebelumnya telah diolah oleh sumber lain. Dalam 

penelian ini data sekunder digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder ini 

yang bersumber dari dokumen, foto, rekaman dan benda-benda yang digunakan 

sebagai pelengkap data primer. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi dua yaitu : 1) manusia sebagai subyek penelitian (responden), dan 2) 

bukan manusia yang bersumber dari dokumen organisasi pelaksana maupun 

instansi terkait. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data melalui : (1) 

wawancara, (2) observasi (3) studi dokumentasi. 

3.4  Analisis Data 

3.4.1  Metode Analisis Data  

Pada pendekatan kualitatif, data dianalisa dengan menggunakan model 

interaktif. Pada pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan Analisis 

Margin Pemasaran dilengkapi dengan analisis diskripsi : 

a. Analisis Margin Pemasaran, digunakan mengukur keuntungan masing-

masing aktor yang terlibat dalam proses distribusi cabai mera  

MP = Pr – Pf     (1) 

Keterangan : MP = margin pemasaran (Rp/kg); Pr = harga konsumen 

(Rp/kg); Pf = harga produsen (Rp/kg) 

b. Share harga yang diterima petani, merupakan prosentase keuntungan yang 

diterima petani 

SPf = Pf /Pr     (2) 

Keterangan : SPf = share harga ditingkat petani; Pf = harga di tingkat 

petani; Pr = harga di tingkat konsumen 
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c. Share biaya pemasaran dan share keuntungan 

Sbi  = (bi /Pr) x 100%    (3) 

Ski = (ki /Pr) x 100%    (4) 

Keterangan : Ski = share keuntungan lembaga pemasaran ke i; Sbi = share 

biaya pemasaran ke i. 

d. Distribusi marjin pemasaran 

DM = (Mi / Mtot) x 100%    (5) 

Keterangan : DM = distribusi marjin; Mi = marjin pemasaran kelompok 

lembaga pemasaran; i = 1 (pedagang pengumpul); i =2 (pedagang 

pengecer) Mtot = Mi + M2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Desa Candi 

4.1.1 Keadaan Geografi 

Wilayah Desa Candi merupakan bagian dari walayah Kecamatan 

Bandungan Kabupaten Semarang, merupakan dataran tinggi yang berada di lereng 

Gunung Ungaran  dengan luas wilayah 1.057,6 Ha. Jarak Desa Candi ke 

Kecamatan bandungan 5 Km, ke Ibu kota Kabupaten Semarang di Ungaran 29 

km, ke Ibu kota Provinsi Jawa Tengah di Semarang 49 km, ke ibu kota Negara 

566 km. Rata-rata ketinggian tempat di Desa Candi 960 m di atas permukaan laut. 

Suhu udara rata-rata di Desa Candi yaitu 26
0
C dan banyaknya curah hujan 1,154 

mm/Tahun. Secara administratif Desa Candi terbagi dalam 9 Dusun, yang terdiri 

dari 41 RT dan 9 RW. Adapun dusun yang dimaksud yaitu : Dusun Kalibendo, 

Dusun Ngonto, Dusun Candi, Dusun Ngablak, Dusun Tarukan, Dusun Talun, 

dusun Nglarangan, Dusun Ngipik, dan Dusun Darum. 

4.1.2 Kondisi Infrastruktur 

4.1.2.1 Kios saprodi pertanian 

Jumlah kios sarana produksi (saprodi) pertanian yang ada di Desa Candi 

sebanyak 15 kios, secara umum kios-kios tersebut mampu menyediakan bibit, 

pupuk anorganik, pestisida, dan kebutuhan pertanian lainya. Untuk mengetahui 

persebaran kios saprodi pertanian  dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.1 

Kios Saprodi di Desa Candi 

No Dusun Jumlah Kios Saprodi (Buah) 

1. Kalibendo 1 

2. Ngonto 1 

3. Candi 1 

4. Ngablak 1 

5. Tarukan 8 

6. Nglarangan 0 (ke Dusun Ngipik) 

7. Talun 2 

8. Ngipik 1 

9. Darum 0 (ke Dusun Ngipik) 
Sumber data : kantor Desa Candi 

Petani yang berada di Dusun Darum dan Nglarangan tidak mempunyai 

kios saprodi pertanian sehingga jika ingin membeli kebutuhan saprodi pertanian 

ke Dusun terdekat yaitu ke Dusun Ngipik. Saprodi yang tidak tersedia di kios 

Dusun, petani membeli di Sub Terminal Agribisnis (STA) yang ada di Desa Jetis 

Kec Ambarawa yang berjarak sekitar 5 km. 

4.1.2.2 Jalan  

Desa Candi terletak di perlintasan jalan Provinsi Ambarawa – Sumowono 

dengan panjang jalan 10 km. Kondisi jalan di Desa Candi sudah beraspal dan 

cukup bagus sehingga dapat dilewati berbagai jenis kendaraan bermotor. Untuk 

menuju desa Candi dapat mempergunakan kendaraan roda dua, roda empat 

maupun bus. 

4.1.2.3 Sumberdaya Lahan  

Desa Candi berada pada ketinggian 960 m dpl, termasuk dalam kategori 

dataran tinggi dengan suhu rata-rata 26
0
 C. Jenis tanah Latosol dengan topografi 

wilayah datar sampai berlereng 40% dan tingkat kesuburan sedang. Luas wilayah 

Desa Candi 1.057,6 ha terdiri dari : lahan sawah 137,90 ha, lahan kering 

(termasuk pekarangan dan tegalan) 449,7 ha, dan hutan 470 ha. 
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4.1.2.4 Sumberdaya Air 

Air untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun untuk pertanian berasal 

dari sumber mata air di lereng Gunung Ungaran. Air tersebut disalurkan ke dalam 

bak induk dan bak penampung di dekat pemukiman penduduk, kemudian 

dialirkan ke rumah-rumah penduduk dan kolam plastik. Beberapa kolam plastic di 

lahan pertanian dibuat berukuran 8 m x 4 m x 1 m. 

Bangunan atau sarana pengairan yang ada di Desa Candi melipiti : saluraan 

irigasi 76 m, gotong royong 68 buah, dan pompa air 4 buah. Pada saat ini kondisi  

tata air di Desa Candi sudah menurun disbanding tahun-tahun sebelumnya. 

Kondisi saluran irigasi sudah mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi 

secara optimal. Pada tahun terakhir ini petani di Desa Candi bagian selatan 

mengalami kekurangan air untuk usahatani pada musim kemarau. Untuk 

mengatasi masalah tersebut para petani mengusulkan adanya sumur pantek bor 

yang dapat dipergunakan sebagai sumber pengairan untuk bertani dimusim 

kemarau.  

4.1.2.5 Potensi Iklim 

Berdasarkan data curah hujan 5 tahun terakhir (2005-2009). Curah hujan di 

Desa Candi termasuk tinggi, yaitu rata-rata 2.017 mm/tahun. Rata-rata bulan 

basah adalah 8 bulan, dan bulan kering 5 bulan. Rata-rata curah hujan  bulanan 

tertinggi terjadi pada bulan maret dengan curah hujan 344 mm/bulan, dan curah 

hujan terendah pada bulan Agustus dengan curah hujan 9 mm/bulan. 
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4.1.2.6 Curahan Tenaga Kerja 

Khusus pada mata pencaharian yang berkaitan dengan pertanian, 

penyebaran kegiatan pertanian di Desa Candi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 

Kalender Kegiatan Petani di Desa Candi 

Jenis Lahan Tahun Pertama Tahun 

Kedua 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Sawah Bawah Padi & sayuran Ketela rambat, sayuran & jagung 

Sawah Atas Beberapa jenis sayuran 

Tegalan Sayuran, jagung & tembakau Sayuran & Jagung 

Usaha Ternak Ternak Sapi, Kambing & domba 

Buruh Tani Buruh di lahan Sawah & Tegalan 

Pengolahan Pembuatan ceriping pisang & ceriping ubi kayu 
Sumber data : Kantor Desa Candi 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa aktivitas masyarakat Desa Candi 

yang pada  umumnya bertani cukup produktif dalam bekerja. Hal ini dikarenakan 

adanya dukungan lahan yang sangat subur sehingga jenis tanaman apapun yang 

dibudidayakan  akan tumbuh dengan baik. Masyarakat Desa Candi pada bulan 

Maret biasanya sudah mulai menanam padi dan Sayuran, hal ini karena pada 

bulan tersebut curah hujan di Desa Candi sangat baik sehingga persediaan air 

untuk tanaman mencukupi, namun pada lokasi sawah atas dan tegalan tidak bisa 

ditanami padi sehingga petani memilih menanami lahan mereka ketela rambat, 

jagung, tembakau dan sayuran karena tanaman tersebut tidak membutuhkan air 

terlalu banyak. 

4.1.3 Karakteristik Responden Petani  

Petani cabai sebagian besar menggunakan jenis yang produktif untuk data 

tentang Luas Lahan yang digunakan para petani cabai berproduksi. Petani cabai 

responden sebagian besar luas lahan mereka adalah kurang dari 10.000 m2 yaitu 
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sebanyak 44 responden, dan yang paling sedikit diatas 20.000 m2 yaitu sebanyak 

5 responden, selebihnnya diantara luas 15.001 sampai 20.000 m2 sebanyak 11 

responden . Hal ini dapat dlilihat pada tabel 4.3 berikut ini 

Tabel 4.3. Jumlah Petani Responden Berdasar Luas Lahan  

LUAS LAHAN (M2) 
JUMLAH 

RESPONDEN 

PERSEN (%) 

1. > 10.000 

2. 10.000-15.000 

3. 15.001-20.000 

4. < 20.000  

44 

28 

11 

5 

50 

31,81 

12,5 

5,68 

             Jumlah 88 100 

Sumber : Data Diolah,2012 

 Petani  pada umumnya melakukan proses produksi. Awal mulai proses 

produksi tidak dapat ditentukan, tergantung strategi dari para petani cabai agar 

pada saat panen harga jual. Harga jual cabai meah dipasar dipengaruhi permintaan 

konsumen, data mengenai produksi cabai dari petani  responden di Desa Candi 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :  

Tabel 4.4 Produksi cabai dalam satu kali masa penen Cabai merah 

JUMLAH PRODUKSI DALAM 

SATU KALI MASA PANEN (KG) 

JUMLAH 

RESPONDEN 
PERSEN (%) 

1. > 400 

2. 400-500 

3. 501-1000 

4. < 1000 

25 

46 

9 

7 

28,40 

52,27 

10,22 

7,95 

        Jumlah 88 100 

Sumber : data primer diolah, 2012 
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1 Hasil Penelitian 

4.2.1.1  Pola Distribusi Cabai Merah di Kabupaten Semarang 

Hasil penelitian dilapangan yang dikumpulkan peneliti hampir sebagian 

petani bergantung dalam memasarkan hasil pertaniannya kepada tengkulak. 

tersebut dapat digambarkan bentuk pola saluran pemasaran cabai merah di 

kabupaten semarang sebagi berikut:  

Tabel 4.5  Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Pola 

Saluran Pemasaran  Tanam Cabai merah 

JENIS SALURAN 

PEMASARAN 

JUMLAH 

RESPONDEN 
PERSEN (%) 

5. Pola I 

6. Pola II 

7. Pola III 

45 

34 

9 

51 ,13 

38,63 

10,23 

Jumlah 88 100 

Sumber : Data Diolah (2012) 

 

Pemilihan saluran pemasaran (Tabel 4.5) tergantung pada: harga jual, 

transportasi, kemampuan finansial petani, fasilitas yang diberikan dan 

ketersediaan waktu. Petani yang memilih pola I disebabkan karena biaya 

transportasi yang diperlukan untuk menjual ke pedagang besar atau pedagang 

pengecer secara langsung mahal. Petani dengan luas lahan kecil cenderung 

memilih pola I. Selain itu dipengaruhi oleh adanya fasilitas berupa peminjaman 

keranjang panen sehingga mereka tidak perlu membeli keranjang sendiri. 

Ketersediaan waktu petani juga mempengaruhi pemilihan. Petani yang memiliki 

waktu  relatif lebih sedikit cenderung memilih pola I yaitu sebanyak 51,13%,  
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karena petani tidak perlu mengantar barang. Petani yang daerahnya dekat 

dengan pasar lebih memilih menjual ke pedagang besar langsung atau pedagang 

kecil. Petani yang memiliki lahan luas lebih memilih menjual ke pedagang besar 

atau pedagang pengecer langsung. Petani yang tinggal lebih dekat ke pedagang 

besar akan memilih pola pemasaran II yaitu sebanyak 38,63%. Petani yang tinggal 

lebih  dekat dengan pedagang pengecer akan memilih pola III yaitu sebanyak 

10,23%. 

Pedagang besar memiliki jaringan pasar luas baik di pasar lokal Semarang, 

Jakarta dan Luar Jawa. Pedagang besar menjual cabai kepada pengecer. Pengecer 

merupaka rantai distribusi terahkir yang berhadapan langsung dengan konsumen 

rumah tangga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   4.1 

Pola Pemasaran I Cabaai Merah Di Kabupaten Semarang. 

 

Dari Gambar 4.1 Saluran pemasaran ini banyak dilakukan oleh petani 

cabai dimana petani menjual cabainya kepada tengkulak dan tengkulak langsung 

menjualnya kepada pengepul. Pengumpul inilah yang mendistribusikan cabai 

PETANI TENGKULLAK 

PENGUMPUL 

PEDAGANG BESAR 

PENGECER 

KONSUMEN 
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yang dihasilkan oleh petani di Desa Candi kepada pedagang besar yang ada di 

pasar-pasar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Pola Pemasaran II Cabaai Merah Di Kabupaten Semarang. 

 

Saluran pemasaran Gambar 4.2  ini pada prinsipnya seperti saluran 

pemasaran satu perbedaannya adalah petani cabai menjual cabainya tidak kepada 

tengkulak melainkan langsung menjualnya kepada pengumpul. Saluran pemasaran 

ini biasanya dilakukan oleh petani yang lokasi kebunnya dekat dengan pengepul. 

Kemudian pengepul inilah yang mendistribusikan cabai yang dihasilkan oleh 

petani di Desa Candi kepada pedagang besar lalu kepda pedaganag pengecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Pola Pemasaran III Cabaai Merah Di Kabupaten Semarang. 
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Dari Gambar 4.3 pada prinsipnya saluran pemasaran ketiga ini sama 

dengan saluran pemasaran kedua hanya pada saluran ini petani langsung menjual 

ke pedagang besar tidak melalui jasa tengkulak, pengumpul.  

Berdasarkan ketiga saluran pemasaran cabai yang ada di Desa candi dapat 

dilihat bahwa yang mempunyai peranan besar dalam mendistribusikan cabai ke 

tangan konsumen adalah pedagang besar, dimana pedagang besar ini biasanya 

didukung oleh permodalan yang cukup besar, sudah memiliki gudang dan sudah 

melakukan fungsi-fungsi pemasaran selain pembelian dan penjualan seperti 

sortasi dan pengepakan. 

 Dengan demikian pelu adanya sistem terkendali dalam pola distribusi, 

agar nilai rantai distribusi menurun dan harga menjadi rendah, sehinga petani dan 

konsumen tidak dirugikan, selain itu fungsi dan manfaat dari STA berjalan dengan 

baik sistem tersebut yaitu dengan cara pemangkasan saluran distribusi pemasaran 

yang terkendali dimana fungsi dari klompok tani bisa digunakan, dengan 

memanfaatkan kelompok tani para tengkulak dan pengumpul tidak bisa 

mempermainkan harga jadi harga cabai bisa dikendalikan oleh para petani. 

Sehingga  dengan mengunakan sistem terkendali bisa menghindari nilai rantai 

yang tinggi, petani tidak dirugikan dan konsumen mendapatkan harga yang 

rendah. 

4.2.1.2 Nilai Rantai Distribusi Cabai Merah di Kabupaten Semarang 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kinerja pasar pada pemasaran 

Cabai di Desa Candi kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dilakukan 

dengan pendekatan, margin pemasaran untuk mengetahui besaran nilai pada tiap 

rantai pemasaran/distribusi.  
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4.2.1.2.1 Margin Pemasaran 

Analisis marjin pemasaran dipergunakan untuk menentukan tipe saluran 

mana yang paling efisien, yaitu membandingkan nilai marjin pemasaran dari tiap 

saluran pemasaran yang ada. Dalam  menerapkan kedua jenis analisis tersebut 

maka diperlukan data–data mengenai harga jual masing–masing lembaga 

pemasaran, harga beli konsumen, harga jual produsen, biaya pemasaran dan hasil 

penjualan dari masing–masing lembaga pemasaran.  

Margin pemasaran merupakan perbedaan harga yang dibayarkan oleh 

konsumen dengan harga yang diterima petani produsen Cabai, atau dengan kata 

lain margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayarkan di tingkat konsumen 

dengan harga yang dibayarkan di tingkat produsen. Besarnya margin pemasaran 

pada berbagai saluran pemasaran dapat berbeda, karena tergantung pada panjang 

pendeknya saluran pemasaran dan aktivitas pemasaran yang dilaksanakan serta 

keuntungan yang diharapkan oleh lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran.  

Analisis margin pemasaran ini bertujuan untuk melihat efisiensi 

pemasaran yang diindikasikan oleh besarnya keuntungan yang diterima oleh 

masing-masing pelaku pemasaran. Semakin tinggi porsi yang diterima produsen 

berarti semakin efisien sistem pemasaran tersebut. Besarnya keuntungan yang 

diterima oleh masing-masing pelaku pemasaran relative terhadap harga yang 

dibayar konsumen dan atau relatif terhadap biaya pemasaran terkait dengan peran 

yang dilakukan masing-masing lembaga pemasaran.  



39 
 

 

 

Pada penelitan tentang pemasaran Cabai Merah di Desa Candi Kecamatan 

Bandungan Kabupaten Semarang. Adapun perhitungan margin pada tiap pola 

pemasaran seperti berikut : 

Berdasarkan  Tabel Margin Pemasaran, Margin Distribusi, dan Share 

Distribusi Cabai Merah Pola I (Lampiran Hal 68) terlihat  bahwa  margin  

pemasaran  yang  terjadi antara petani dan pedagang pengecer cukup besar  yaitu 

Rp 7.500,00/kg Cabai. Hal  ini  dimungkinkan  karena  panjangnya  saluran  

pemasaran  yang  terjadi.  Share keuntungan  yang  diterima  masing-masing  

lembaga  pemasaran  cukup  bervariasi, dimana bagian terbesar diterima oleh 

lembaga pemasaran terakhir, yaitu pedagang pengecer.  Besarnya  margin  

tersebut  didistribusikan  untuk  tengkulak  dan  pada  keuntungan  tengkulak  

serta pengepul pada biaya  sebesar 13.32% dan pada keuntungan 6.66%, untuk 

pedagang besar pada biaya 13.32% dan pada keuntungan 13.33%  & sedangkan  

untuk pengecer  pada  biaya  sebesar    6.66%  dan  pada  keuntungan  tengkulak  

sebesar 26.66%. Untuk share harga petani hanya menerima bagian sebesar 

57.14%.   

Berdasarkan  Tabel Margin Pemasaran, Margin Distribusi, dan Share 

Distribusi Cabai Merah Pola II (Lampiran Hal 69)   terlihat  bahwa nilai margin  

pemasaran  yang  terjadi antara petani dan pedagang pengecer cukup besar  yaitu 

Rp 6.000,00/kg Cabai. Besarnya  margin  tersebut  didistribusikan  untuk  

pengepul pada biaya  sebesar 20% dan pada keuntungan 10%, untuk pedagang 

besar pada biaya 10% dan pada keuntungan Rp20%  & sedangkan  untuk 
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pengecer  pada  biaya  sebesar    10%  dan  pada  keuntungan  tengkulak  sebesar 

40%. Untuk share harga petani hanya menerima bagian sebesar 65.73%.  

Margin  pemasaran  yang  terjadi pada Tabel Margin Pemasaran, Margin 

Distribusi, dan Share Distribusi Cabai Merah Pola III (Lampiran Hal 70)  antara 

petani dan pedagang pengecer sama besar pada pola II  yaitu Rp 5.500,00/kg 

Cabai. Besarnya  margin  tersebut  didistribusikan untuk pedagang besar pada 

biaya 17.54% dan pada keuntungan 18.18%  & sedangkan  untuk pengecer  pada  

biaya  sebesar    9.09%  dan  pada  keuntungan  tengkulak  sebesar 36.36%. Untuk 

share harga petani hanya menerima bagian sebesar 74.28%.  

Komoditi agribisnis pada cabai merah masih banyak ditentukan oleh peran 

pihak pelaku pemasaran di tingkat hilir seperti pedagang pengumpul dan 

pedagang besar (bandar), sehingga peran petani (produsen) dalam proses 

pemasaran hasil belum terlihat jelas, kecuali pada para petani dengan status ganda 

dan petani dengan skala usaha yang besar. Dengan keadaan seperti ini kapasitas 

petani dalam proses penentuan harga masih relatif kecil.  

Pola konvensional yang dilakukan petani menyebabkan tingkat harga yang 

diterima oleh petani pada umumnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga 

yang diterima oleh pedagang. Keuntungan yang diterima oleh petani dari kegiatan 

usahataninya juga relatif kecil, sementara konsumen harus membayar lebih mahal 

dari harga yang selayaknya ditawarkan, hal ini sebagai akibat dari terjadinya biaya 

pemasaran yang tinggi dari petani hingga sampai kepada konsumen akhir.  
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4.2.1.3 Kendala Yang Dihadapi Petani Dalam Pendistribusian Cabai Merah 

Di Kabupaten Semarang.  

 

Pemasaran dalam kegiatan pertanian memainkan peran ganda. Pertama, 

berperan sebagai sumber terbentuknya harga produk pertanian, yang 

mempertemukan kepentingan produsen dengan konsumen. Kedua, menjadi media 

perpindahan fisik dari titik produksi (petani atau produsen) ke tempat pembelian 

(konsumen). Namun untuk dapat memainkan kedua peran tersebut petani sering 

menghadapi beberapa kendala.  

Tabel 4.6  Jumlah dan Persentase Berdasarkan Kendala Bercocok  

Tanam Cabai merah 

KENDALA JUMLAH PERSEN (%) 

1. Transportasi  

2. Rendahnya kemampuan 

tawar-menawar  petani 

dalam penawaran produk. 

3. Harga yang berfluktuasi 

45 

 

34 

 

9 

51 ,13 

 

38,63 

 

10,23 

Jumlah 88 100 
Sumber : Data Diolah (2012) 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar  responden mengalami 

kendala dalam pendistribusian oleh transportasi dari tempat produksi sampai pasar 

yang ada yaitu sebanyak empat puluh lima atau (51,13 persen). Serta kendala 

rendahnya kemampuan tawar-menawar petani dalam penwaran produk yaitu 

sebanyak tiga puluh empat atau (38,63 persen). Dan sebanyak Sembilan 

responden atau (10,23 persen) yang terkendala oleh fluktuasi harga. 

Pada tahap pelaksanaan dan kondisi Petani Cabai di Desa Candi belum 

memanfaatkan STA secara penuh, mereka masih dalam kondisi ketergantungan 

terhadap pola konvesional. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi para petani, 
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diperlukan adanya upaya peningkatan pola kemitraan yang lebih baik antara 

petani, penyuluh dan pemerintah, sehingga tujuan untuk meningkatkan 

pendapatan petani dapat tercapai dan saling menguntungkan keduanya.  

Jika dilihat dari pengembangannya, pendistribusian cabai merah masih 

bersifat konvensional dan berskala kecil. Padahal apabila pendistribusian ini 

dilakukan dengan benar yaitu petani langusng datang ke STA dapat 

menguntungkan petani dan konsumen.  

4.2.2 Pembahasan 

4.2.2.1 Pola Distribusi Cabai Merah di Kabupaten Semarang 

Berdasarkan hasil penelitian yang mengenai pola distribusi cabai merah di 

Kabupaten Semarang. Menjelaskan bahwa dalam distribusi hasil produksi cabai 

merah, memiliki tiga alternatif saluran distribusi. Petani bisa menjual kepada 

tengkulak, pedagang pengumpul atau kepada pedagang besar di pasar ngasem 

STA Jetis. Pedagang pengumpul memiliki kebebasan menjual cabai kepada 

pedagang besar atau pengecer.  

Terenyata hasil penelitian tersebut sesaui dengan terori pemasaran yang 

mengenai fungsi dari pemasaran yaitu : Bahwa kegiatan-kegiatan dalam usaha 

pemasaran tidak hanya kegiatan memindahkan barang /jasa  dari tangan produsen 

ke tangan konsumen saja tetapi juga ada tujuan lain mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan yaitu keuntungan   

Sealain itu juga sesuai dengan teori saluran pemasaran mengenai alur atau 

pola pemasaran dalam teori salura pemasaran ini yaitu : Banyak produsen yang 

membuat suatu produk, tetapi tidak menjual secara langsung produknya kepada 
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konsumen akhir (end user), pertimbangan biaya distribusi biasanya menjadi faktor 

utama. Diantara produsen dan konsumen ada sekelompok perantara yang 

menyalurkan produk diantara mereka.  

Panjangnya saluran distribusi cabai merah ini ternyata sesuai dengan teori 

pemasaran yaitu : Semakin panjang saluran pemasaran, biaya pemasaran akan 

semakin besar karena semakin banyak pelaku-pelaku yang ikut serta dalam 

kegiatan pemasaran yang menyebabkan biaya pemasaran semakin besar, tidak 

hanya dari semakin banyaknya biaya transportasi saja karena perpindahan produk 

berkali-kali tetapi juga karena setiap pelaku pasar mengambil keuntungan.  

Pola pemasaran konvensional yang dilakukan petani menyebabkan tingkat 

harga yang diterima oleh petani pada umumnya relatif lebih kecil dibandingkan 

dengan harga yang diterima oleh pedagang. Keuntungan yang diterima oleh petani 

dari kegiatan usahataninya juga relatif kecil, sementara konsumen harus 

membayar lebih mahal dari harga yang selayaknya ditawarkan, hal ini sebagai 

akibat dari terjadinya biaya pemasaran yang tinggi dari petani hingga sampai 

kepada konsumen akhir. Kenyataan lain menunjukkan bahwa disamping 

lemahnya posisi tawar (bargaining posistion) petani dalam pemasaran juga 

semakin maraknya produk-produk pesaing khususnya produk import di pasar 

yang sama dalam negeri.  

4.2.2.2  Nilai Rantai Distribusi Cabai Merah di Kabupaten Semarang 

Pada umumnya semakin pendek saluran pemasaran akan memberikan 

keuntungan yang lebih besar dibandingkan saluran pemasaran yang panjang. Hal 

tersebut disebabkan semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat 

menyebabkan semakin besar perbedaan harga yang dibayar konsumen dan harga 
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yang diterima petani. Maka dipergunakan analisis marjin untuk  menentukan  tipe  

saluran  mana yang  paling  efisien, yaitu membandingkan nilai marjin  pemasaran  

dari tiap saluran pemasaran yang ada.  

Dari hasil analisis marjin Margin  pemasaran  yang  terjadi pada Tabe pola 

III antara petani dan pedagang pengecer sama besar pada Tabel pola II  yaitu Rp 

5.500,00/kg Cabai. Besarnya  margin  tersebut  didistribusikan untuk pedagang 

besar pada biaya 17.54% dan pada keuntungan 18.18%  & sedangkan  untuk 

pengecer  pada  biaya  sebesar    9.09%  dan  pada  keuntungan  tengkulak  

sebesar 36.36%. Untuk share harga petani hanya menerima bagian sebesar 

74.28%.  

Sedangkan analisis margin pemasaran Tabel pola I yang terjadi antara 

petani dan pedagang pengecer cukup besar yaitu Rp 7.500,00/kg Cabai. Hal ini 

dimungkinkan karena panjangnya saluran pemasaran yang terjadi. Share 

keuntungan yang diterima masing-masing lembaga pemasaran cukup bervariasi, 

dimana bagian terbesar diterima oleh lembaga pemasaran terakhir, yaitu pedagang 

pengecer. Besarnya margin tersebut didistribusikan untuk tengkulak dan pada 

keuntungan tengkulak serta pengepul pada biaya sebesar 13.32% dan pada 

keuntungan 6.66%, untuk pedagang besar pada biaya 13.32% dan pada 

keuntungan 13.33% & sedangkan untuk pengecer pada biaya sebesar  6.66% dan 

pada keuntungan tengkulak sebesar 26.66%. Untuk share harga petani hanya 

menerima bagian sebesar 57.14%.  

Pola saluran pemasaran yang paling efisien adalah pola III. Hal tersebut 

terlihat dari rantai pemasaran yang lebih pendek, marjin pemasaran yang lebih 
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kecil, dan keuntungan yang diterima petani lebih besar. Pendeknya rantai 

pemasaran pola III membuat cabai lebih segar sampai ke konsumen karena 

terjadinya kerusakan semakin kecil.  

4.2.2.3 Kendala Yang Dihadapi Petani Dalam Pendistribusian Cabai Merah 

Di Kabupaten Semarang 

 Beberapa kendala yang dihadapi dalam pendistribusian cabai merah 

adalah petani berlahan minim banyak terkendala oleh tidak adanya 

transportasiyang dimiliki sehingga ketergantungan terhadap tengkulak, sulitnya 

merubah pola pikir masyarakat tentang usaha tani yang maju. Hal ini dimanfaakan 

baik oleh para pelaku pasar (mata rantai distribusi) yang lebih menguasai 

informasi dan selalu mengikuti perkembangan dinamika pasar baik besarnya 

pasokan maupun meningkatnya permintaan yang setiap saat bergejolak.  

Pada tahap pelaksanaan dan kondisi Petani Cabai di Desa Candi belum 

memanfaatkan STA secara penuh, mereka masih dalam kondisi ketergantungan 

terhadap pola konvesional. Karakteristik Sub Terminal Agribisnis dan batasannya, 

juga dikemukakan oleh Tambunan (2001), bahwa STA adalah untuk membantu 

transparansi pasar dengan cara kompilasi informasi tentang harga, serta jumlah 

penawaran dan permintaan yang sangat bermanfaat baik bagi produsen maupun 

bagi pihak manajemen pasar sehingga dapat menentukan tujuan dan waktu 

penjualan.  

Informasi ini memungkinkan produsen mengundur panen atau menyimpan 

produknya sampai harga lebih baik atau hingga fasilitas transportasi tersedia. 

Selain itu dapat membantu untuk membuat perencanaan produksi jangka panjang. 
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Secara teoritis, peningkatan transparansi pasar dapat bertindak sebagai pemicu 

berfungsinya suatu pasar, membaiknya persaingan dan meningkatnya adaptasi 

untuk memenuhi kebutuhan penawaran dan oportuniti pasar. Berkaitan dengan 

kendala yang dihadapi para petani, diperlukan adanya upaya peningkatan pola 

kemitraan yang lebih baik antara petani, penyuluh dan pemerintah, sehingga 

tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dapat tercapai dan saling 

menguntungkan keduanya.  

Kendala ini dapat teratasi dan membentuk sitem pemasaran yang 

sempurna maka perlu adanya sistem pemberdayaan masyarakat bukan semata-

mata sebuah konsep ekonomi, pemberdayaan secara implisit mengandung arti 

menegakkan demokrasi ekonomi dimana kegiatan ekonomi berlangsung dari 

rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut penguasan teknologi, 

pemilikan modal, dan akses ke pasar dan kedalam sumber-sumber informasi, serta 

keterampilan manajemen. 

Apabila peranserta masyarakat meningkat efektivitasnya, maka 

sebenarnya upaya pemberdayaan masyarakat telah dijalankan. Upaya 

pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan 

produktifitas melalui pengembangan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi 

dan penguatan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dan 

sosial. Upaya ini memerlukan adanya kerjasama yang sinergis dari berbagai 

kekuatan pembangunan yang ada.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai model 

pemberdayaan petani melalui holtikultural melalui perbaikan rantai nilai distribusi 

(studi petani cabai merah di Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang. telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

I. Pola distribusi usaha tani yang ada tumbuh secara alami sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan pelakunya. Pelaku yang ada dalam pola ini adalah 

petani, tengkulak, penggumpul, pedagang besar, pengecer, konsumen. Pemilihan 

saluran pemasaran tergantung pada: harga jual, transportasi, kemampuan finansial 

petani, fasilitas yang diberikan dan ketersediaan waktu. Ketersediaan waktu petani 

juga mempengaruhi pemilihan. Petani yang memiliki waktu relatif lebih sedikit 

cenderung memilih pola I, karena petani tidak perlu mengantar barang. Petani 

cenderung memilih pola II, dan III cenderung disebabkan harga jual mereka lebih 

tinggi.   

II. Rantai nilai distribusi cabai merah dalam pola yang tumbuh secara alami ini, 

seringkali menjadikan penetapan harga lebih dominan oleh pedagang. Sehingga 

petani menerima harga sedikit lebih rendah dibandingkan harga pasar. Margin  

pemasaran  yang tertinggi  terjadi pada Tabel pola III antara petani dan pedagang 

pengecer sama besar pada pola II  yaitu Rp 6.000,00/kg Cabai. Besarnya  margin  
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tersebut  didistribusikan untuk pedagang besar pada biaya 17.54% dan pada 

keuntungan 18.18% sedangkan  untuk pengecer  pada  biaya  sebesar    9.09%  

dan  pada  keuntungan  tengkulak  sebesar 36.36%. Untuk share harga petani 

hanya menerima bagian sebesar 74.28%.  

III. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pendistribusian cabai merah adalah 

sulitnya merubah pola pikir masyarakat tentang usaha tani yang maju. Hal ini 

dimanfaakan baik oleh para pelaku pasar (mata rantai distribusi) yang lebih 

menguasai informasi dan selalu mengikuti perkembangan dinamika pasar baik 

besarnya pasokan maupun meningkatnya permintaan yang setiap saat bergejolak 

 

5.2 Saran 

Dari hasil kesimpulan penelitian mengenai model pemberdayaan petani 

melalui holtikultural melalui perbaikan rantai nilai distribusi petani cabai merah di 

Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang maka dapat 

dikemukakan saran sebagai beriku : 

I. Pemangkasan pola distribusi yang tumbuh secara alami dengan mengmbalikan 

fungsi STA yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat, agar memperlancar 

kegiatan dan meningkatkan efisiensi pemasaran komoditas agribisnis. Kondisi 

yang diharapkan agar kelompok tani yang sudah ada dalam Desa Candi berfungsi 

seperti seharusnya melakukan lelang serta pemegang kendali harga agar hasil 

yang ditrima petani optimal.. STA sebagai pusat transaksi hasil-hasil 

agribisnis.diharapkan dapat memperbaiki struktur pasar, cara dan mengelola 

jaringan pemasaran yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani.  
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II. Rantai nilai pola pemasaran konvensional yang dilakukan petani menyebabkan 

tingkat harga yang diterima oleh petani pada umumnya relatif lebih kecil 

dibandingkan dengan harga yang diterima oleh pedagang. Kenyataan lain 

menunjukkan bahwa disamping lemahnya posisi tawar (bargaining posistion) 

petani. Oleh karenanya pemerintah perlu menciptakan sistem pasar persaingan 

sempurna (pure competitive market). Memperpendek rantai pola distribusi, 

menigkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan posisi tawar (bargaining 

position) petani.  

III. Agar dinas terkait senantiasa memandu/mendampingi petani dalam mendapat 

informasi pasar secara akurat, yang bias dijadikan pegangan petani dalam tawar-

menawar. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi para petani, diperlukan adanya 

upaya peningkatan pola kemitraan yang lebih baik antara petani, penyuluh dan 

pemerintah, sehingga tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dapat 

tercapai dan saling menguntungkan keduanya. Kendala ini dapat teratasi dan 

membentuk sitem pemasaran yang sempurna maka perlu adanya sistem 

pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, 

pemberdayaan secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi 

dimana kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Konsep ini menyangkut penguasan teknologi, pemilikan modal, dan akses ke 

pasar dan kedalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen.  
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PEDOMAN WAWANCARA I (Petani) 

MODEL PEMBERDAYAAN PETANI HOLTIKULTURA MELALUI PERBAIKAN 

RANTAI NILAI DISTRIBUSI (STUDI PETANI CABAI DI DESA CANDI 

KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG)  

 

I. Identitas Responden 

1. Nomor Responden  : 

2. Nama Responden  : 

3. Jenis kelamin  : Laki-laki/Perempuan 

4. Alamat Responden  : 

5. Usia    : …... Tahun 

6. Pendidikan Terakhir : Tidak tamat SD (  ) SD (  )  SMP(  )  SMA(  ) 

         Diploma(  ) S1(  ) 

7. Lama Berusaha  : ……  Tahun 

8. Luas Lahan   : ……. Ha/  

9. Jumlah Produksi   : ……. Kg 

II. Pola Distribusi :  

1. Dimana anda menjual panen cabai merah? 

 

2. Bagaimana proses pendistribusianya? 

 

3. Kepada siapa anda biasa menjual panen cabai? 
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4. Mengapa memilih (Tengkulak / Penggepul / PedagangBesar / Pengecer / Konsumen)  

sebagai salah satu pembeli?  

  

 

 

III. Nilai Rantai Ditribusi : 

1. Berapa selisih kentungan yang didapat dari (Tengkulak / Penggepul / PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  sebagai salah satu pembeli? 

  

 

IV. Kendala Dalam Peditribusian: 

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pendistribusian cabai merah? 

 

2. Apa tindakan yang dilakukan apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan 

pendistribusian?  
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PEDOMAN WAWANCARA II (Pedagang) 

MODEL PEMBERDAYAAN PETANI HOLTIKULTURA MELALUI PERBAIKAN 

RANTAI NILAI DISTRIBUSI (STUDI PETANI CABAI DI DESA CANDI 

KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG  

 

1. Identitas Responden 

2. Nomor Responden  : 

3. Nama Responden  : 

4. Jenis kelamin  : Laki-laki/Perempuan 

5. Alamat Responden  : 

6. Usia    : …... tahun 

7. Pendidikan Terakhir : Tidak tamat SD (  ) SD (  )  SMP(  )  SMA(  )  

        Diploma(  ) S1(  ) 

8. Lama Berusaha  : …… tahun 

9. Kegiatan lain   :  Tani/Tidak ada 

II. Nilai Rantai Ditribusi 

1. Kenapa langsung membeli ke ( Petani / Tengkulak / Penggepul / PedagangBesar / 

Pengecer )? 

 

  

 

2. Berapa keuntungan yang anda peroleh?  

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

HASIL WAWANCARA 

MODEL PEMBERDYAAN PETANI HOLTIKULTURA MELALUI 

PERBAIKAN RANTAI NILAI DISTRIBUSI (STUDI PETANI CABAI DI DESA 

CANDI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG) 

A. Kelompok Tani Subur Rejeki  

 

Identitas Responden    Pelaksanaan Wawancara 

Nama : Yabani    Hari/Tanggal : 20 Oktober 2012 

Jabatan : Petani anggota    Pukul  : 09.00 WIB 

Tempat : Lahan Pribadi  

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Dimana anda menjual panen 

cabai merah? 

Sebagian anggota kelompok tani saya 

banyak yang menjual panennya kepada 

tengkulak 

2. 
Bagaimana proses 

pendistribusianya? 
Untuk menjual hasil panen saya biasanya 

sudah didatangi pembeli dari Dusun saya 

3. 
Kepada siapa anda biasa menjual 

panen cabai? Pedangang Tengkulak 

4. 

Mengapa memilih (Tengkulak / 

Penggepul / PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  sebagai 

salah satu pembeli? 

Ya’ karena desakan kebutuhan hidup,  ada 

yang memang sudah terbiasa  jualnya di 

tengkulak 

5. 

Berapa selisih kentungan yang 

didapat dari (Tengkulak / 

Penggepul / PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  sebagai 

salah satu pembeli? 

 

Saya ambil untungnya bersih Rp1.500/kg 

kalo musim-musim tertentu seperti saat 

puasa sampai menjelang Idul Fitri bisa 

sampai 3x lipatnya.  

6. 
Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam pendistribusian cabai 

merah? 

Dalam tawar-menawar kepada 

tengkulak/pedagang besar biasanya 

memang posisi tawarnya dibawah dari 

penjualan konsumen, karena onkos 

distribusi bukan pada saya tetapi pada para 

tengkulak/pedangan besar yang datang ke 

kebun untuk membeli panen   

7. 
Apa tindakan yang dilakukan 

apabila terjadi kendala dalam 

pelaksanaan pendistribusian? 

 Ya , biasanya bila para tengkulak tidak 

datang ketempat kebun saya, saya ke 

pengepul desa yang agak jauh dari kebun. 

Walau sama harganya dengan tengkulak 

ditambah dengan tidak adanya tranportasi 

dari pengepul. 
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HASIL WAWANCARA 

MODEL PEMBERDYAAN PETANI HOLTIKULTURA MELALUI 

PERBAIKAN RANTAI NILAI DISTRIBUSI (STUDI PETANI CABAI DI DESA 

CANDI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG) 

B. Kelompok Tani Agung Rejeki  

 

Identitas Responden    Pelaksanaan Wawancara 

Nama : Sumarlan    Hari/Tanggal : 20 Oktober 2012 

Jabatan : Petani anggota    Pukul  : 08.00 WIB 

Tempat : Lahan Pribadi  

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Dimana anda menjual panen 

cabai merah? 

Saya jualnya di Pasar Jetis/STA, karena istri 

saya punya kios berjualan sayuran disana. 

Jadi saat panen, otomatis lansung dijual 

disana 

2. 
Bagaimana proses 

pendistribusianya? 

Untuk menjual hasil panen saya biasanya 

saya selesai manen langsung dibawa ke 

Pasar Jetis 

3. 
Kepada siapa anda biasa menjual 

panen cabai? Pedangang Besar (Istri) 

4. 

Mengapa memilih (Tengkulak / 

Penggepul / PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  sebagai 

salah satu pembeli? 

Ya’ karena lebih cepat tanpa perantara, 

untung yang saya dapat berkali-kali lipat 

daripada dijual ke tengkulak atau pedagang 

pengepul 

5. 

Berapa selisih kentungan yang 

didapat dari (Tengkulak / 

Penggepul / PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  sebagai 

salah satu pembeli? 

 

Saya ambil untungnya bersih Rp5000/kg 

kalo musim-musim tertentu seperti saat 

puasa sampai menjelang Idul Fitri bisa 

sampai 3x lipatnya.  

6. 
Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam pendistribusian cabai 

merah? 

Saat ini ya cuma sortasi/pilih saja masuk 

Pasar Jetis.  

7. 
Apa tindakan yang dilakukan 

apabila terjadi kendala dalam 

pelaksanaan pendistribusian? 

 Ya, sebelum diantar ke Pasar, saya 

sortasi/pilih besar kecilnya dikebun saat 

packing. Jadi bila masuk Pasar Cuma 

sebagian kecil yangy tersortasi oleh pihak 

Pasar. 
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HASIL WAWANCARA 

MODEL PEMBERDYAAN PETANI HOLTIKULTURA MELALUI 

PERBAIKAN RANTAI NILAI DISTRIBUSI (STUDI PETANI CABAI DI DESA 

CANDI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG) 

C. Kelompok Tani Tani Manunggal  

 

Identitas Responden    Pelaksanaan Wawancara 

Nama : Paryono    Hari/Tanggal : 20 Oktober 2012 

Jabatan : Petani anggota    Pukul  : 08.00 WIB 

Tempat : Lahan Pribadi  

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Dimana anda menjual panen 

cabai merah? 

Semua jualnya di Pasar Jetis/STA, karena 

pembeli saya punya langganan berjualan 

sayuran disana. Jadi saat panen, otomatis 

lansung didatangi para pengumpul 

2. 
Bagaimana proses 

pendistribusianya? 

Untuk menjual hasil panen saya biasanya 

saya selesai manen langsung dibawa ke 

pengumpul 

3. 
Kepada siapa anda biasa menjual 

panen cabai? Pedangang Pengumpul 

4. 

Mengapa memilih (Tengkulak / 

Penggepul / PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  sebagai 

salah satu pembeli? 

Ya’ karena lebih cepat tanpa perantara, 

untung yang saya dapat lumyant daripada 

dijual ke tengkulak. 

5. 

Berapa selisih kentungan yang 

didapat dari (Tengkulak / 

Penggepul / PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  sebagai 

salah satu pembeli? 

 

Saya ambil untungnya bersih Rp2300/kg 

kalo musim-musim tertentu seperti saat 

langka cabai ya bisa naik lagi 

6. 
Apa saja kendala yang dihadapi 

dalam pendistribusian cabai 

merah? 

Saat ini ya cuma sortasi/pilih saja, 

7. 
Apa tindakan yang dilakukan 

apabila terjadi kendala dalam 

pelaksanaan pendistribusian? 

Waktu panen saya pilih yang bagus-bagus  
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HASIL WAWANCARA 

MODEL PEMBERDYAAN PETANI HOLTIKULTURA MELALUI 

PERBAIKAN RANTAI NILAI DISTRIBUSI (STUDI PETANI CABAI DI DESA 

CANDI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG) 

A. Pedagang Pengumpul   

Identitas Responden    Pelaksanaan Wawancara 

Nama : Mundiron    Hari/Tanggal : 20 Oktober 2012 

Jabatan : Pedagang Pengumpul  Pukul  : 14.00 WIB 

Tempat : Lapak Pribadi  

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 

Kenapa langsung membeli ke ( 

Petani / Tengkulak / Penggepul / 

PedagangBesar / Pengecer )? 

Biasanya saya mencari dagangan dengan 

datang ke sentra produksinya, menawar 

kepada petani untuk membeli panennya. 

2. 
Berapa keuntungan yang anda 

peroleh?  

Untuk kesepakatan harganya,  saya beli dari 

petani Rp11500/kg nya, ini saya jual lagi ke 

pedagang lebih besar yang berjualan di STA 

dengan keuntungan 5-15%, untung bersih 

ya sekitar Rp1000/Kg sudah sama uang 

trasnportasi 
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HASIL WAWANCARA 

MODEL PEMBERDYAAN PETANI HOLTIKULTURA MELALUI 

PERBAIKAN RANTAI NILAI DISTRIBUSI (STUDI PETANI CABAI DI DESA 

CANDI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG) 

B. Pedagang Besar   

Identitas Responden    Pelaksanaan Wawancara 

Nama : Maesaroh    Hari/Tanggal : 20 Oktober 2012 

Jabatan : Pedagang Besar              Pukul  : 13.00 WIB 

Tempat : Lapak Pribadi  

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 

Kenapa langsung membeli ke ( 

Petani / Tengkulak / Penggepul / 

PedagangBesar / Pengecer )? 

karena saya punya kios jualan di pasar jetis/ 

STA, dan suami saya petani cabai merah. 

Ya setiap panen langsung dijual ditempat 

saya tidak lewat pedagang lain, terkadang 

juga saya membeli dari para tengkulak 

apabila permintaan meningkat 

2. 
Berapa keuntungan yang anda 

peroleh?  

Untuk kesepakatan harganya, bila harga 

eceranya dijual Rp10.000/kg  saya jual lagi 

ke pedagang yang membeli di STA dengan 

keuntungan 20-40%, untung bersih ya 

sekitar Rp2000/Kg sudah sama uang 

trasnportasi 
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HASIL WAWANCARA 

MODEL PEMBERDYAAN PETANI HOLTIKULTURA MELALUI 

PERBAIKAN RANTAI NILAI DISTRIBUSI (STUDI PETANI CABAI DI DESA 

CANDI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG) 

C. Tengkulak 

Identitas Responden    Pelaksanaan Wawancara 

Nama : Saidi                  Hari/Tangga l : 20 Oktober 2012 

Jabatan : Tengkulak                            Pukul            : 11.00 WIB 

   Tempat : Rumah Pribadi  

 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 

Kenapa langsung membeli ke ( 

Petani / Tengkulak / Penggepul / 

PedagangBesar / Pengecer )? 

saya punya langgaanan yang biasa saya 

datangi saat panen rata-rata para petani 

cabai merah yang lahan kecil. Ya setiap 

panen langsung dijual ke saya tidak lewat 

pedagang lain,  

2. 
Berapa keuntungan yang anda 

peroleh?  

Untuk kesepakatan harganya, bila harga 

eceranya dijual Rp10.000/kg  saya jual lagi 

ke pedagang yang membeli di STA dengan 

keuntungan 15-20%, untung bersih ya 

sekitar Rp1500Kg . 
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DATA TABULASI WAWANARA 

 

N

o 

Nama Jabatan Pertanyaan Jawaban 

1. 

. 

Yabani Petani 

anggota 

kelompok 

tani Subur 

rejeki 

Dusun 

Ngipik. 

 

Dimana anda menjual 

panen cabai merah? 

Sebagian anggota 

kelompok tani saya banyak 

yang menjual panennya 

kepada tengkulak 

Bagaimana proses 

pendistribusianya? 

Untuk menjual hasil panen 

saya biasanya sudah 

didatangi pembeli dari 

Dusun saya 

Kepada siapa anda biasa 

menjual panen cabai? Pedangang Tengkulak 

Mengapa memilih 

(Tengkulak / Penggepul / 

PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  

sebagai salah satu 

pembeli? 

Ya’ karena desakan 

kebutuhan hidup,  ada 

yang memang sudah 

terbiasa  jualnya di 

tengkulak 

Berapa selisih kentungan 

yang didapat dari 

(Tengkulak / Penggepul / 

PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  

sebagai salah satu 

pembeli? 

 

Saya ambil untungnya 

bersih Rp1.500/kg kalo 

musim-musim tertentu 

seperti saat puasa sampai 

menjelang Idul Fitri bisa 

sampai 3x lipatnya.  

Apa saja kendala yang 

dihadapi dalam 

pendistribusian cabai 

merah? 

Dalam tawar-menawar 

kepada 

tengkulak/pedagang besar 

biasanya memang posisi 

tawarnya dibawah dari 

penjualan konsumen, 

karena onkos distribusi 

bukan pada saya tetapi 

pada para 

tengkulak/pedangan besar 

yang datang ke kebun 

untuk membeli panen   

Apa tindakan yang 

dilakukan apabila terjadi 

kendala dalam 

pelaksanaan 

 Ya , biasanya bila para 

tengkulak tidak datang 

ketempat kebun saya, saya 

ke pengepul desa yang 

agak jauh dari kebun. 
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pendistribusian? Walau sama harganya 
dengan tengkulak 

ditambah dengan tidak 

adanya tranportasi dari 

pengepul. 

 

2 Sumarlan Petani 

anggota 

kelompok 

tani Agung 

rejeki 

 

Dimana anda menjual 

panen cabai merah? 

Saya jualnya di Pasar 

Jetis/STA, karena istri saya 

punya kios berjualan 

sayuran disana. Jadi saat 

panen, otomatis lansung 

dijual disana 

Bagaimana proses 

pendistribusianya? 

Untuk menjual hasil panen 

saya biasanya saya selesai 

manen langsung dibawa ke 

Pasar Jetis 

Kepada siapa anda biasa 

menjual panen cabai? Pedangang Besar (Istri) 

Mengapa memilih 

(Tengkulak / Penggepul / 

PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  

sebagai salah satu 

pembeli? 

Ya’ karena lebih cepat 

tanpa perantara, untung 

yang saya dapat berkali-

kali lipat daripada dijual ke 

tengkulak atau pedagang 

pengepul 

Berapa selisih kentungan 

yang didapat dari 

(Tengkulak / Penggepul / 

PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  

sebagai salah satu 

pembeli? 

 

Saya ambil untungnya 

bersih Rp5000/kg kalo 

musim-musim tertentu 

seperti saat puasa sampai 

menjelang Idul Fitri bisa 

sampai 3x lipatnya.  

Apa saja kendala yang 

dihadapi dalam 

pendistribusian cabai 

merah? 

Saat ini ya cuma 

sortasi/pilih saja masuk 

Pasar Jetis.  

Apa tindakan yang 

dilakukan apabila terjadi 

kendala dalam 

pelaksanaan 

pendistribusian? 

 Ya, sebelum diantar ke 

Pasar, saya sortasi/pilih 

besar kecilnya dikebun 

saat packing. Jadi bila 

masuk Pasar Cuma 

sebagian kecil yangy 

tersortasi oleh pihak Pasar. 

3 
Paryono Petani 

anggota 

kelompok 

Dimana anda menjual 

panen cabai merah? 

Semua jualnya di Pasar 

Jetis/STA, karena pembeli 

saya punya langganan 

berjualan sayuran disana. 
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tani tani 
manunggal 

 

Jadi saat panen, otomatis 
lansung didatangi para 

pengumpul 

Bagaimana proses 

pendistribusianya? 

Untuk menjual hasil panen 

saya biasanya saya selesai 

manen langsung dibawa ke 

pengumpul 

Kepada siapa anda biasa 

menjual panen cabai? 
Pedangang Pengumpul 

Mengapa memilih 

(Tengkulak / Penggepul / 

PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  

sebagai salah satu 

pembeli? 

Ya’ karena lebih cepat 

tanpa perantara, untung 

yang saya dapat lumyant 

daripada dijual ke 

tengkulak. 

Berapa selisih kentungan 

yang didapat dari 

(Tengkulak / Penggepul / 

PedagangBesar / 

Pengecer / Konsumen)  

sebagai salah satu 

pembeli? 

 

Saya ambil untungnya 

bersih Rp2300/kg kalo 

musim-musim tertentu 

seperti saat langka cabai ya 

bisa naik lagi 

Apa saja kendala yang 

dihadapi dalam 

pendistribusian cabai 

merah? 

Saat ini ya cuma 

sortasi/pilih saja, 

Apa tindakan yang 

dilakukan apabila terjadi 

kendala dalam 

pelaksanaan 

pendistribusian? 

Waktu panen saya pilih 

yang bagus-bagus  

4 
Saidi Pedagang 

tengkulak Kenapa langsung 

membeli ke ( Petani / 

Tengkulak / Penggepul / 

PedagangBesar / 

Pengecer )? 

saya punya langgaanan 

yang biasa saya datangi 

saat panen rata-rata para 

petani cabai merah yang 

lahan kecil. Ya setiap 

panen langsung dijual ke 

saya tidak lewat pedagang 

lain,  
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Berapa keuntungan yang 

anda peroleh?  

Untuk kesepakatan 
harganya, bila harga 

eceranya dijual 

Rp10.000/kg  saya jual lagi 

ke pedagang yang membeli 

di STA dengan keuntungan 

15-20%, untung bersih ya 

sekitar Rp1500Kg . 

 

5 Mundiron Pedagang 

penggumpul  

Kenapa langsung 

membeli ke ( Petani / 

Tengkulak / Penggepul / 

PedagangBesar / 

Pengecer )? 

Biasanya saya mencari 

dagangan dengan datang 

ke sentra produksinya, 

menawar kepada petani 

untuk membeli panennya. 

Berapa keuntungan yang 

anda peroleh?  

Untuk kesepakatan 

harganya,  saya beli dari 

petani Rp11.500/kg nya, 

ini saya jual lagi ke 

pedagang lebih besar yang 

berjualan di STA dengan 

keuntungan 5-10%, untung 

bersih ya sekitar 

Rp1000/Kg sudah sama 

uang trasnportasi 

 

6 Maesaroh Pedagang 

besar  

Kenapa langsung 

membeli ke ( Petani / 

Tengkulak / Penggepul / 

PedagangBesar / 

Pengecer )? 

karena saya punya kios 

jualan di pasar jetis/ STA, 

dan suami saya petani 

cabai merah. Ya setiap 

panen langsung dijual 

ditempat saya tidak lewat 

pedagang lain, terkadang 

juga saya membeli dari 

para tengkulak apabila 

permintaan meningkat 

Berapa keuntungan yang 

anda peroleh?  

Untuk kesepakatan 

harganya, bila harga 

eceranya dijual 

Rp10.000/kg  saya jual lagi 

ke pedagang yang membeli 

di STA dengan keuntungan 

20-40%, untung bersih ya 

sekitar Rp2000/Kg sudah 

sama uang trasnportasi 
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Tabel Tabulasi Data Produksi Dan Luas Lahan 

Petani Cabai Merah Desa Candi 

No. Nama Responden Produksi Lahan 

  Kg ( ) 

1. SOEJONO  475 10.000 

2 ARIES  420 10.000 

3 SETYOKO HADI  450 12.000 

4 ACHMAD SUBENO  400 10.000 

5 HELMI PAMBUDI  375 10.000 

6 M. SOLIKIN  400 10.000 

7 SUYANTO  425 10.000 

8 HANDOYO  450 8.000 

9 PUJO SANTOSO  375 8.000 

10 SULIS TRIYANTO  450 8.000 

11 PRASETYO .W  400 7.000 

12 ZARKONI  350 8.000 

13 TEGUH RIYADI  375 7.000 

14 DIDIK SUPRASTIYO  450 10.000 

15 TONI TRIONO  500 10.000 

16 RUDI KURNIAWAN  450 15.000 

17 SANTOSO  300 7.500 

18 SUNARDI  425 10.000 

19 AGUNG SETIAWAN  400 10.000 

20 SURURI 400 8.000 

21 HANDAYANI  425 7.500 

22 PRASETYO BUDI  450 10.000 

23 IDRIS  325 7.000 

24 AGUS IRAWAN  375 8.000 

25 BIBIT MUCHRONI  450 8.000 

26 SUNGADI  330 7.000 

27 SYAMSINAH  400 9.000 

28 TEJO SUNGKOWO  800 20.000 

29 SUSENO  750 20.000 

30 KIRDAN  400 10.000 

31 PARYONO  400 7.500 

32 ARDI TIANTO  425 8.000 

33 SUPRAPTO  400 8.000 

34 SUPRIYANTO  425 7.500 

35 NUGROHO  450 8.000 

36 SETIAWAN  500 12.000 

37 EDY RUSMANTO  350 7.000 

38 NUR WAHYUDI  375 10.000 

39 EDI SARYONO  450 12.000 

40 SUMITO  350 10.000 

41 HARIYANTO  450 7.500 

42 HARI WINARTO  300 9.000 

43 WIDIARTI 375 8.000 
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44 DIAN W.  750 20.000 

45 SUHUD  300 7.000 

46 MARJUKI  1200 22.000 

47 SUWITO  1500 25.000 

48 SUPARMIN  775 18.000 

49 LASIMAN  450 12.000 

50 PURNOMO  350 7.000 

51 EDY SUTOMO  425 8.000 

52 JOKO DWI  450 10.000 

53 MISBAH  375 10.000 

54 WIJAYA KUSUMA  875 17.000 

55 WAHYUDI  750 18.000 

56 AGUS SETIAWAN  375 6.000 

57 ZAENAL ARIFIN  425 7.000 

58 USMAN SYAFI'I  425 12.000 

59 BASUKI  400 10.000 

60 AJI SAPUTRO  450 7.500 

61 PRABOWO  375 6.500 

62 SULAEMAN  350 7.000 

63 SUDARNO  575 12.500 

64 M. SOLIKHIN  1000 22.000 

65 AGUNG  450 7.500 

66 M. DHOFIR  350 7.000 

67 BAGUS INDRA S 425 8.000 

68 HASTUTI  300 9.000 

69 SUPADI 475 10.000 

70 HADI SUTRISNO  450 12.000 

71 MOCH  AKBAR  425 10.000 

72 BAMBANG S 400 7.500 

73 BUDI SANTOSO  450 8.500 

74 SURYANTO  400 7.500 

75 ARIANTO  450 8.000 

76 SUTRISNO  375 7.750 

77 SUWONDO  400 8.000 

78 SUSILO AJI  425 9.000 

79 ABDUL KARIM  750 15.000 

80 EDI SETIAWAN  375 7.000 

81 RISWANTO  425 7.000 

82 SUMARLAN 350 7.000 

83 YABANI 325 7.000 

84 SUMARJONO  450 12.000 

85 SUKEMI  350 7.000 

86 WIRYANTO 350 7.000 

87 BASUKI WIBOWO 575 12.500 

88 IMAM HAMBALI 1000 22.000 

Total 41.525 897.250 

Rata-rata 471,875 10196,022 



68 

 

 

 

Tabel Margin Pemasaran, Margin Distribusi, dan  

Share Distribusi Cabai Merah Pola I 

NO KOMPONEN 
NILAI 

(Rp/Kg) 
MARGIN 

DISTRIBUSI 

MARGIN 

SHARE 

(%) 

1. 
PETANI 

Harga jual 
10.000    57.14 

2. 

TENGKULAK 

Harga beli 

Bongkar muat 

Transport 

Keuntungan 

Harga jual 

 

10.000 

500 

500 

500 

11.500 

 

 

 

 

 

1.500 

 

6.66 

6.66 

6.66 

 

 

 

2.85 

2.85 

2.85 

65.70 

3. 

PENGUMPUL 

Harga beli 

Sortasi 

Penyusutan 

Transport 

Keuntungan 

Harga jual 

11.500 

400 

100 

500 

500 

13.000 

 

 

 

 

 

1.500 

5.33 

1.33 

6.66 

6.66 

 

2.28 

0.57 

2.85 

2.85 

74.25 

4. 

PEDAGANG BESAR 

Harga beli 

Sortasi 

Penyusutan 

Pengemasan 

Keuntungan 

Harga jual 

 

13.000 

400 

100 

500 

1000 

15.000 

 

 

 

 

 

 

2000 

5.33 

1.33 

6.66 

13.33 

 

2.28 

0.57 

2.85 

5.71 

86.23 

5. 

PENGECER 

Harga beli 

Transport 

Keuntungan 

Harga jual 

 

15.000 

500 

2000 

17.500 

 

 

 

2.500 

 

6.66 

26.66 

 

 

2.85 

11.42 

100.00 

 Jumlah  7.500   

Sumber : Data diolah 2013  
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Tabel  Margin Pemasaran, Margin Distribusi, dan  

Share Distribusi Cabai Merah Pola II 

NO KOMPONEN 
NILAI 

(Rp/Kg) 

MARG

IN 

DISTRIBUSI 

MARGIN 
SHARE (%) 

1. 
PETANI 

Harga jual  
11.500    

 

65.73 

2. 

PENGUMPUL 

Harga beli 

Sortasi 

Penyusutan 

Transport 

Keuntungan 

Harga jual 

11.500 

400 

100 

500 

500 

13.000 

 

 

 

 

 

1.500 

8 

2 

10 

10 

 

2.28 

0.57  

2.85 

2.85 

74.25 

3. 

PEDAGANG BESAR 

Harga beli 

Sortasi 

Penyusutan 

Pengemasan 

Keuntungan 

Harga jual 

 

13.000 

400 

100 

500 

1000 

15.000 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

8 

2 

10 

20 

 

 

2.28 

0.57 

2.85 

5.71 

85.67 

4. 

PENGECER 

Harga beli 

Transport 

Keuntungan 

Harga jual 

15.000 

500 

2000 

17.500 

 

 

 

2.500 

10 

40 

 

2.85 

11.42 

100.00 

 Jumlah   6.000   

Sumber : Data diolah 2013   
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Tabel Margin Pemasaran, Margin Distribusi, dan 

Share Distribusi Cabai Merah Pola III 

NO KOMPONEN 
NILAI 

(Rp/Kg) 
MARGIN 

DISTRIBUSI 

MARGIN 

SHARE 

(%) 

1. 
PETANI 

Harga jual  
13.000    

 

74.28 

2. 

PEDAGANG BESAR 

Harga beli 

Sortasi 

Penyusutan 

Pengemasan 

Keuntungan 

Harga jual 

 

13.000 

400 

100 

500 

1000 

15.000 

 

 

 

 

 

 

2500 

 

7.27 

1.18 

9.09 

18.18 

 

 

2.28 

0.57 

2.85 

5.71 

85.70 

3. 

PENGECER 

Harga beli 

Transport 

Keuntungan 

Harga jual 

 

15.000 

500 

2000 

17.500 

 

 

 

 

3000 

 

9.09 

36.36 

 

 

2.85 

11.42 

100.00 

 Jumlah  5.500    

Sumber : Data diolah 2013 
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Foto Penelitian 

 

 

 
 

 

 

 

Wawancara Dengan Responden 
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Wawancara Dengan Responden 

 

 

 

 

 

 
Lahan Kelompok Tani Subur Rejeki 
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Hasil Tanam Belum Siap Petik 

 

 

 

 

 
Hasil Panen Siap Jual 

 

 


