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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini populasi penduduk kian meningkat setiap tahunya, 

berdasarkan badan pusat statistik jumlah penduduk indonesia pada tahun 2020 

mencapai 270,20 juta jiwa (BPS, 2020), atau bertambah 32,56 juta jiwa dari tahun 

2010 (BPS, 2020). Dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 1,25% kebutuhan 

pangan masyarakat Indonesia pun ikut meningkat, terutama tanaman holtikultura 

yang menjadi bahan makanan. Salah satu tanaman holtiklultura yang selalu 

meningkat produktivitasnya dan sering kita temui adalah cabai rawit, berdasarkan 

badan pusat statistik produksi cabai  rawit mencapai 1. 374.217,00  ton pada 

tahun 2019 atau nak dari tahun 2018 yang berjumlah 1.335. 608,00 ton. Akan 

tetapi kenaikan jumlah permintaan yang semakin tinggi dan diikuti produksi yang 

semakin  tinggi juga tidak membuat harga cabai rawit stabil, bahkan cenderung 

fluktuatif. 

Fluktuasi harga cabai rawit selain  disebabkan oleh faktor-faktor yang 

dipengaruhi dari sisi permintaan juga dipengaruhi oleh  faktor-faktor dari sisi 

penawaran. Selain faktor permintaan dan penawaran harga cabai rawit juga 

tergantung pada musim panen dan musim tanam serta pengaruh iklim dan cuaca. 
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Seperti pada musim kemarau atau musim pancaroba produksi cabai biasanya 

meningkat, karena cabai tidak memerlukan banyak air (Malahayati, 2019). 

Dari berbagai faktor-faktor teknis cabai rawit yang menentukan fluktuasi 

harga cabai rawit, kita jarang mengamati faktor lainya seperti faktor sosial 

ekonomi yang dirasakan  bisa juga mempengaruhi harga cabai rawit, karena 

faktor sosial ekonomi berkaitan dengan kehidupan para petani, khususnya petani  

cabai rawit. Persepsi atau  pandangan dari para petani yang pernah atau sedang 

menanam cabai rawit dalam  mengembangkan atau memproduksi cabai rawit itu 

dari mulai penanaman, perawatan hingga pemanenan sebelum sampai di pasaran. 

Cabai rawit banyak di tanam di Indonesia khususnya Pulau Jawa, dan 

salah satu penghasil cabai rawit terbesar adalah Provinsi Jawa Tengah. Menurut 

pusat data dan informasi kementrian pertanian,  Provinsi Jawa Tengah berada di 

urutan kedua produksi cabai  rawit di Indonesia dengan kontribusi sebesar 

148.750,00 ton pada tahun 2019. Hampir seluruh  kabupaten  yang ada di Provinsi 

Jawa Tengah mempunyai lahan tanaman cabai rawit, salah satunya adalah 

Kabupaten Purbalingga dengan luas lahan mencapai 143 hektar dan produksinya 

mencapai 571,7 ton atau urutan 19 dari 35 Kabupaten dan Kota yang ada di 

Provinsi Jawa tengah pada tahun 2019 menurut BPS Provinsi Jawa Tengah. 

Berikut adalah data produksi cabai rawit di Kabupaten Purbalingga tahun 2015-

2019 dapat di lihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Produksi cabai Rawit (ton) di Kabupaten Purbalingga tahun 2015-2019   

No Kecamatan 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kemangkon 6,0 13,3 25,6 4,0 6,4 

2 Bukateja 23,9 13,3 119,2 59,2 16,8 

3 Kejobong 11,9 3,3 59,4 62,9 8,2 

4 Pengadegan 53,6 39,8 59,5 27,6 0,8 

5 Kaligondang 0,0 3,3 25,4 39,2 5,4 

6 Purbalingga 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 

7 Kalimanah 0,0 6,6 8,5 0,0 0,0 

8 Padamara 83,1 124,0 536,0 127,3 32,6 

9 Kutasari 81,9 56,1 116,9 33,4 21,6 

10 Bojongsari  57,3 28,4 54,6 38,0 112,8 

11 Mrebet 57,2 60,2 227,1 67,4 50,1 

12 Bobotsari 0,0 0,0 9,0 0,0 4,9 

13 Karangreja 139,4 88,3 635,3 344,2 244,8 

14 Karangjambu 19,9 18,5 18,9 8,8 40,6 

15 Karanganyar 19,0 7,1 36,1 16,8 0,0 

16 Kertanegara 6,2 3,5 26,7 4,1 0,2 

18 Karangmoncol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Rembang 12,5 10,5 9,0 62,2 26,5 

 Total 571,9 476,2 1984,0 895,1 571,7 

Sumber  : BPS Purbalingga 2020 

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam  Tabel terlihat bahwa 

hampir di setiap kecamatan yang adai di Kabupaten Purbalingga menanam cabai 

rawit dan produksi cabai rawit di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif. 

Kecamatan Kutasari adalah salah satu penghasil cabai rawit di Kabupaten 

Purbalingga yang produksinya sangat fluktuatif dan cenderung menurun pada dua 

tahun terakhir. Pada tahun 2015 menghasilkan 81,861 ton, lalu menurun menjadi 

56,14 ton pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 116,922 ton pada tahun 

2017, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan kembali 

menjadi 33,368 ton dan 21,6 ton. Dengan produksi  yang fluktuatif dan 

mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir serta pertumbuhan industry 
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seperti pabrik kayu dan bulu mata yang mengurangi lahan pertanian yang ada di 

kecamatan kutasari juga menguragi SDM (sumber daya manusia) karena banyak 

generasi muda yang lebih memilih bekerja di pabrik, baik itu pabrik kayu ataupun 

pabrik bulu mata. Dengan itu Kecamatan  Kutasari khususnya di Desa Kutasari 

sangat ideal untuk penelitian ini, di samping kita mendapat informasi  mengenai 

faktor sosial ekonomi yang menentukan harga, kita juga dapat mengetahui 

persepsi petani tentang  produksi cabai rawit untuk di kemudian hari biasa 

menyimpulkan berpontensi atau  tidaknya komoditas ini untuk dikembangkan di 

Kabupaten Purbalingga Khususnya di Kecamatan Kutasari. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perkembangan fluktuasi harga cabai rawit di Kabupaten 

Purbalingga ? 

2. Faktor-faktor  sosial ekonomi apa saja yang mempengaruhi fluktuasi harga 

cabai rawit di Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga ? 

3. Bagaimana persepsi petani tentang faktor sosial ekonomi penentu fluktuasi 

harga cabai rawit di Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten 

Purbalingga ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan fluktuasi harga cabai rawit di Kabupaten 

Purbalingga. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor sosial ekonomi apa saja yang mempengaruhi 

fluktuasi harga cabai rawit di Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten 

Purbalingga. 

3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi petani tentang faktor sosial ekonomi 

penentu fluktuasi harga cabai rawit di Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, 

Kabupaten Purbalingga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini memberikan manfaat berupa tambahan 

pengetahuan, pengalaman dan untuk memperoleh gelar Sarjana  Pertanian dari 

Program Studi Agribisnis. 

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

3. Sebagai bahan informasi untuk meramalkan harga cabai rawit di masa yang 

akan datang. 

E. Pembatasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.  

2. Objek penelitian ini adalah Petani Cabai  rawit di Kecamatan Kutasari dan 

Kabupaten Purbalingga. 

3. Permasalahan  yang dikaji dalam  penelitian ini yakni mengenai terjadinya 

fluktuasi harga cabai  rawit. 
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