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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertanian memiliki arti penting dan peran strategis dalam 

pembangunan nasional. Sektor pertanian tidak saja sebagai penyedia 

pangan tetapi juga sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk 

Indonesia. Pertanian juga merupakan sumber pendapatan ekspor (devisa) 

negara serta pendorong dan penarik (backward and forward linkage) bagi 

tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya. (Direktorat Pangan Pertanian 

Bappenas, 2014). Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan 

bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan 

ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemsikinan dan pengangguran 

yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia secara keseluruhan. 

 Indonesia memiliki pertanian beberapa sub sektor (Nisa, 2017), 

antara lain sub sektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, 

kehutanan, dan hortikultura. Salah satu sub sektor pertanian yang sangat 

penting dalam kehidupan adalah sub sektor tanaman hortikultura. 

Komoditas tanaman hortikultura yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat 

Indonesia adalah cabai merah. 

Cabai merah merupakan salah satu tanaman sayuran penting di 

Indonesia, karena mampu memenuhi kebutuhan khas masyarakat Indonesia 

akan rasa pedas dari suatu masakan (Setiadi, 2005). Cabai merah juga 
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memberikan warna dan rasa yang dapat membangkitkan selera makan, 

banyak mengandung vitamin dan dapat juga digunakan sebagai obat-

obatan, bahan campuran makanan dan peternakan. 

Kebutuhan akan cabai merah terus meningkat sejalan dengan 

meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri makanan 

yang membutuhkan bahan baku cabai. Hal ini menyebabkan komoditi cabai 

menjadi komoditi yang paling sering menjadi perbincangan di seluruh 

lapisan masyarakat karena harganya dapat melambung tinggi pada saat-saat 

tertentu (Andoko, 2004). Berikut merupakan luas panen, produksi dan 

produktivitas cabai nasional pada tahun 2015-2019 yang terdapat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Cabai  Tahun 2015-2019 

Tahun Luas Panen 

(ha) 

Produksi 

(kw) 

Produktivitas 

(kw/ha) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

418,00 

     406,00 

     697,00 

     646,00 

682,00 

8.736,00 

18.070,00 

30.154,00 

62.324,00 

106.706,00 

20,89 

44,50 

43,26 

96,47 

156,46 

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap 2019 

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 1, dapat diketahui 

bahwa produksi cabai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 

mengalami peningkatan, dan mengalami penurunan pada tahun 2017, tahun 

2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan kembali pada 

setiap tahunnya. Produksi cabai yang selalu meningkat tentunya dapat 

memenuhi kebutuhan cabai di seluruh Indonesia.  
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Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah 

yang menghasilkan produk hortikultura. Salah satu produk hortikultura di 

Kabupaten Cilacap yaitu cabai merah. Kabupaten Cilacap memiliki 

beberapa produk sayur unggulan selain cabai merah yang diusahakan oleh 

masyarakatnya. Berikut adalah data luas panen, produksi dan produktifitas 

tanaman sayur-sayuran di Kabupaten Cilacap tahun 2019 yang tercantum 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Tanaman Sayur-Sayuran 

Di Kabupaten Cilacap Tahun 2019 
 

No Komoditas Luas Panen 

(Ha) 

Produksi  

(Kw) 

Produktifitas 

 (Kw/Ha) 

1 Cabai Merah Keriting 682,00 106.706,00 156,46 

2 Kacang Panjang 300,00 14.212,00 47,37 

3 Kangkung 316,00 12.236,00 38,72 

4 Terong 298,00 42.467,00 142,50 

5 Kacang Hijau 4.158,00 6.049,00 1,45 

6 Bayam 77,0 3.871,00 50,27 

7 Tomat 85,00 17.265,00 203,11 

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap, 2019 

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 2, diketahui bahwa 

cabai merah keriting merupakan komoditas hortikultura yang memiliki 

produksi paling banyak jika dibandingkan dengan komoditas-komoditas 

yang lain yaitu sebesar 106.706,00 kw. Hal ini membuktikan bahwa 

Kabupaten Cilacap memiliki potensi yang besar dalam produktivitas 

cabainya. Produktivitas yang besar tentunya tidak lepas dari faktor-faktor 

yang mendukung, salah satunya adalah kualitas benih cabai yang 

berkualitas. 
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Besarnya produktivitas cabai di Kabupaten Cilacap dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Menurut Anwar dkk., (2005), keberhasilan budidaya 

ditentukan oleh ketersediaan benih sayuran yang bermutu secara 

berkesinambungan. Benih yang bermutu adalah benih yang baik dan 

bermutu tinggi yang menjamin pertanaman baik dan hasil panen yang tinggi 

serta telah memperoleh sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi 

Benih Tanaman Pangan (BPSBTP). Dengan kata lain benih bermutu atau 

bersertifikat berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan produktifitas 

hasil pertanian, dalam hal ini adalah hasil hortikultura cabai merah. 

Salah satu perusahaan yang memproduksi benih cabai bersertifikat 

di Kabupaten Cilacap adalah PT. Benih Citra Asia. PT. Benih Citra Asia 

telah memeiliki sertifikat dari Lembaga sertifikasi Sistem Mutu Benih 

Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menunjukkan pengakuan terhadap 

mutu produk sesuai standar ISO 9001:2008. Produk Bintang Asia lebih 

terjamin legalitasnya karena logo, merek, nama produk dan desain kemasan 

telah dipatenkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada 

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, produk-produk PT.Benih 

Citra Asia juga telah terdaftar di Departemen Pertanian RI dan mendapatkan 

SK Menteri Pertanian. Produknya  dilindungi oleh Undang-Undang 

Perlindungan Varietas Tanaman No. 29 tahun 2000. (Anwar A, Sudarsono 

dan Satriyas I: 2005) 

Sebagai salah satu perusahaan perbenihan di Indonesia PT. Benih 

Citra Asia melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi 
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kebutuhan benih mulai dari produksi hingga pemasaran benih. Jadi untuk 

memenuhi kebutuhan benih, PT. Benih Citra Asia harus mampu berperan 

maksimal, oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan hingga pengawasan 

produksi, sertifikasi benih untuk menjamin kualitas benih, serta manajemen 

pemasaran untuk memperluas pasar dan saluran distribusi agar benih dapat 

dipasarkan dengan baik hingga sampai di tangan konsumen. Berdasarkan 

uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

manajemen pemasaran benih cabai merah di PT. Benih Citra Asia.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik perusahaan di PT. Benih Citra Asia? 

2. Bagaimana jaringan pemasaran benih cabai merah di PT.  Benih Cita 

Asia? 

3. Bagaimana manajemen pemasaran benih cabai merah di PT. Benih Citra 

Asia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui karakteristik perusahaan di PT. Benih Citra Asia 

2. Mengetahui jaringan pemasaran cabai merah di PT.  Benih Cita Asia 

3. Mengetahui manajemen pemasaran cabai merah di PT. Benih Citra 

Asia. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, manfaat penelitian ini adalah menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

Gelar Sarjana Pertanian dari Program Studi Agribisnis Fakultas 

Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Bagi Manajemen PT. Benih Citra Asia ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan kajian dalam peningkatan usaha dalam rangka mencapai 

pembangunan perusahaan. 

3. Bagi Pembaca, sebagai acuan apabila melaksanakan penelitian dalam 

bidang yang sama. 

E. Pembatasan Masalah 

1. Tempat Penelitian adalah di PT. Benih Citra Asia Kecamatan Cimanggu 

Kabupaten Cilacap. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder dan 

Data Primer. 

3. Untuk data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPD) dan PT. 

Benih Citra Asia (BCA) 

4. Objek dalam penelitian ini adalah pemasaran benih di PT. Benih Citra 

Asia. 
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