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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Cabai Rawit ( Capsicum frustecens L.) 

Cabai rawit (Capsicum frustecens L.) atau dalam bahasa daerah di sebut 

lombok japlak, cengis, ceplik atau cempling dalam bahasa Jawa cengek, dalam 

bahasa Sunda lada limi dan patek dalam bahasa Nias dan Gayo. Sedangkan secara 

internasional cabai rawit di kenal dengan nama thai pepper (Tjandra, 2011).  

Klasifikasi cabai rawit (Capsicum frustecens L.) menurut simpson (2010) : 

Kingdom : plantae 

Division : Magnoliophyta 

Class : magnoliopsida 

Order : Solanales 

Family : Solanaceae 

Genus : Capsicum 

Species : Capsicum frustecens L. 

Cabai rawit merupakan tanaman yang kaya akan kandungan dan manfaat 

bagi tubuh, dalam cabai rawit terdapat kandungan-kandungan  seperti kapsaisin, 

karotenid, alkaloid, resin, dan minyak atsiri. Selain itu, cabai rawit juga kaya akan 

kandungan vitamin A, B dan C (Tjandra, 2011). Zat Gizi seperti vitamin, protein, 

karbohidrat, kalsium (Ca), besi (Fe), fospor (P), dan mengandung senyawa-

senyawa alkaloid, seperti minyak esensial, flavonoid, dan tentunya kapsaisin 

(Prajnata (2007) dalam arifin (2010)). 
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Menurut, Rukmana (2002) kandungan gizi dalam setiap 100 g cabai rawit 

segar dan kering tercantum pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Gizi Pada Buah Cabai Rawit 

No. Komposisi zat gizi Proporsi kandungan gizi 

Segar Kering 

1 Kalori (kal) 103,00 - 

2 Protein (g) 4,70 15,00 

3 Lemak (g) 2,40 11,00 

4 Karbohidrat (g) 19,90 33,00 

5 Kalsium (mg) 45,00 150,00 

6 Fosfor (mg) 85,00 - 

7 Vitamin A (Si) 11,050,00 1,000,00 

8 Zat besi (mg) 2,50 9,00 

9 Vitamin B1 (mg) 0,08 0,50 

10 Vitamin C (mg) 70,00 10,00 

11 Air (g) 71,20 8,00 

12 Bagian yang dapat di makan (Bdd %) 90 - 

Sumber : (Rukmana, 2002) 

Dari Table 2 terlihat cabai rawit mengandung vitamin A yang sangat 

tinggi, bahkan dalam kondisi kering sekalipun, cabai rawit segar mengandung 

11.050  SI vitamin A, sedangkan cabai rawit kering mengandung 1.000 SI. 

Sementara cabai hijau segar hanya mengandung 260 SI vitamin A, cabai merah 

segar 470 SI, cabai merah kering 576 SI. Ini sejalan dengan penelitian  Setiadi 

(2006) dalam Arifin (2010), yang menyatakan bahwa cabai rawit paling banyak 

mengandung vitamin A di bandingkan cabai lainya.  
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B. Harga Cabai Rawit 

Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) termasuk salah satu komoditas 

sayuran yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi karena mayoritas 

masyarakat Indonesia menyukai makanan bercita rasa pedas. Masyarakat 

Indonesia memanfaatkan cabai rawit sebagai bahan baku bumbu masakan, 

sehingga keberadaan cabai rawit dapat memberikan prospek usaha yang cerah 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.  

Badan Pusat Statistik (2015) menyatakan bahwa cabai rawit termasuk 

komoditas Subsektor Tanaman Hortikultura kelompok sayur-sayuran yang 

harganya sangat fluktuatif. Menurut Simatupang (1999, lihat Irawan, 2007) 

fluktuasi harga seringkali merugikan petani dibandingkan pedagang karena petani 

umumnya tidak dapat mengatur waktu penjualannya untuk mendapatkan harga 

jual yang lebih menguntungkan. 

Kenaikan harga cabai sangat tergantung pada   musim   panen   dan   

musim   tanam   serta pengaruh   iklim   dan   cuaca.   Disamping   itu, kenaikan  

harga  juga  berkaitan  dengan  kegiatan pemasaran.  Bila  dibandingkan  dengan  

harga  di daerahkonsumen,    harga    cabai    di    daerah produsen  lebih  rendah.  

Beberapa  faktor  yang mempengaruhi   diantaranya   faktor   angkutan, 

rendahnya   daya   tahan   cabai,   dan   daya   beli masyarakat yang rendah 

(Santika, 1999). 
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Pengertian    harga    menurut    Tjiptono (2007),  harga  merupakan  

satuan  moneter  atau ukuran   lainnya   (termasuk   barang   dan   jasa lainnya)  

yang  ditukarkan  agar  memperoleh  hak kepemilikan atau penggunaan suatu 

barang atau jasa.  Sedangkan  menurut  Kotler  dan  Amstrong (2008),   harga   

adalah   sejumlah   uang   yang ditagihkan   atas   suatu   produk   dan   jasa   atau 

jumlah    dari    nilai    yang    ditukarkan    para pelanggan   untuk   memperoleh   

manfaat   dari memiliki  atau  menggunakan  suatu  produk  atau jasa.     Dapat     

disimpulkan     bahwa     harga merupakan sejumlah uang  yang ditagihkan atas 

produk    dan    jasa    untuk    ditukarkan    agar pelanggan  dapat  memperoleh  

hak  kepemilikan produk dan jasa tersebut. 

C. Persepsi  

Persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalu 

alat indra atau juga di sebut proses sensoris. Proses tersebut akan diteruskan dan 

proses selanjutnya merupakan proses persepsi (Walgito, 2010). 

Menurut Asrori (2009:214) pengertian persepsi adalah “proses individu 

dalam menginterprestasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap 

stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang 

merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman”. Dalam pengertian persepsi 

tersebut terdapat dua unsur penting yakni interprestasi dan pengorganisasian. 

Interprestasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang 

Persepsi Petani Tentang …, Rizki Santika, Fakultas Pertanian dan Perikanan UMP, 2022



10 
   

 

diperolehnya. Sedangkan perorganisasian adalah proses mengelola informasi 

tertentu agar memiliki makna. 

Definisi mengenai persepsi yang sejatinya cenderung lebih bersifat 

psikologis daripada hanya merupakan proses penginderaan saja, maka ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti perhatian yang selektif, individu 

memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja. Kemudian ciri-

ciri rangsang, rangsang yang bergerak diantara rangsang yang diam akan lebih 

menarik perhatian. Selanjutnya adalah nilai dan kebutuhan individu, dan yang 

terakhir pengalaman terdahulu, pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi 

bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya (Shaleh, 2009). 

D. Sosial Ekonomi 

Menurut soerjono soekarto ( abdulsyani, 2007:92) status sosial merupakan 

tempat seseorang secara umum dalam masyarakat yang berhubungan dengan 

orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, 

prestisenya dan hak-hak serta kewajibannya. Sedangkan ekonomi adalah 

penegtahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat khususnya dalam usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka 

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan (Richard G Lipsey dan Pate O Steiner, 

1991:9). Sosial ekonomi terdiri dari beberapa faktor yang meliputi :  
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1. Pekerjaan  

Ditinjau dari segi sosial, tujuan bekerja tidak hanya berhubungan  

dengan aspek ekonomi/mendapatkan pendapatan (nafkah) untuk keluarga 

saja, namun orang yang bekerja juga befungsi untuk mendapatkan status, 

untuk diterima menjadi bagian dari satu unit status sosial ekonomi dan untuk 

memainkan suatu peranan dalam statusnya (kartono,1991:21). 

2. Pendidikan 

Tingkat pendidikan orang tua yang bergerak dari tamatan D3 sampai 

Sarjana, tamatan SMA, tamantan SMP, tamatan SD, seseorang yang telah 

mendapatkan pendidikan di harapkan dapat lebih baik dalam kepribadiaan, 

kemampuan dan keterampilan agar bisa lebih baik dalam bergaul dan 

beradaptasi di tengah tengah kehidupan masyarakat, sehingga memepermudah 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Abdullah, 1992:327).  

3. Pendapatan 

Cristoper dalam sumardi (2004) mendefinisikan pendapatan 

berdasarkan kamus ekonomi adalah uang yang diterima oleh seseorang dalam 

bentuk gaji,upah sewa, bunga, laba dan lain sebagainya. 

4. Jumlah tanggungan 

Jumlah tanggungan orang tua yaitu berapa banyak anggota keluarga 

yang masih bersekolah dan membutuhkan biaya pendidikan, yaitu satu orang, 

2 orang, tiga orang,lebih dari empat orang (Lilik, 2007). 
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5. Kepemilikan / luas lahan 

Memiliki barang barang berhaga seperti uang, emas, property dan 

tanah termasuk ukuran sosial, karena dia bisa di katakana mempunyai 

kemampuan ekonomi yang tinggi dan biasa lebih di hormati oleh orang - 

orang sekitar (Abdulsyani, 2008). 

6. Jenis tempat tinggal 

Menurut kaare svalastoga dalam sumardi (2004) untuk mengukur 

tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat di lihat dari : 

a) Status rumah yang ditempati, bisa rumah dinas, rumah sendiri, menyewa 

menumpang pada saudara atau ikut orang lain. 

b) Kondisi fisik bangunan, dapat berupa permanen, kayu dan bamboo. 

Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi pada umumnya 

menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial 

ekonominya menegah kebawah mengunakan semi permanen atau tidak 

permanen. 

c) Besarnya rumah yang di tempati, semakin luas rumah yang di tempati 

pada umunya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya. 

E. Permintaan  

Menurut Iskandar (2002) permintaan adalah banyaknya jumlah barang 

yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat 

pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Besar kecilnya perubahan 

permintaan dideterminasi/ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Dalam 
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hal ini berlaku perbandingan terbalik antar harga terhadap permintaan dan 

berbanding lurus dengan penawaran. Sebagaimana konsep asli dari penemunya 

(Alfred Marshall), maka perbandingan terbalik antara harga terhadap permintaan 

disebut sebagai hukum permintaan. Dengan demikian, hukum permintaan adalah 

“Bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun, 

sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka permintaannya akan naik”.  

Sedangkan menurut Ritonga (2003) menyatakan permintaan adalah jumlah 

barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Semakin 

tinggi (mahal) harga, semakin sedikit permintaan. Sebaliknya semakin rendah 

(murah) harga, semakin banyak permintaan. Hukum permintaan tidak berlaku 

mutlak, tetapi bersifat tidak mutlak dan dalam keadaan caretis paribus (faktor-

faktor lain dianggap tetap). Hukum permintaan berbunyi: “apabila harga 

mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik/bertambah, dan 

sebaliknya apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan 

turun/berkurang”. Hukum permintaan berbanding terbalik dengan harga 

(Suprayitno, 2008:55). 

Sedangkan menurut Sukirno (2002) “Permintaan merupakan keinginan 

seorang konsumen membeli barang pada berbagai tingkat harga tertentu selama 

periode tertentu” , Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah : 

1. Harga barang itu sendiri 

2. Harga barang subsidi 

3. Pendapatan konsumen 

4. Jumblah pembeli 
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F. Penawaran  

Menurut Iskandar (2002) penawaran adalah banyaknya barang yang 

ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada 

tingkat harga tertentu. Sebagaimana juga halnya dengan permintaan, maka pada 

teori penawaran juga dikenal apa yang dinamakan jumlah barang yang 

ditawarkan dan penawaran. Penawaran adalah gabungan seluruh jumlah barang 

yang ditawarkan oleh penjual pada pasar tertentu, periode tertentu dan pada 

berbagai macam tingkat harga tertentu. 

Besar kecilnya perubahan penawaran dideterminasi/ditentukan oleh besar 

kecilnya perubahan harga. Dalam hal ini berlaku perbandingan lurus antara harga 

terhadap penawaran. Sebagaimana konsep asli dari penemunya (Alfred 

Marshall), maka perbandingan lurus antara harga terhadap permintaan disebut 

hukum penawaran. Dengan demikian, hukum penawaran adalah “Perbandingan 

lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga 

naik, maka penawaran akan meningkat, sebaliknya apabila harga turun 

penawaran akan turun”. 

Hukum penawaran menerangkan apabila harga sesuatu barang 

meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat dan apabila harga sesuatu 

barang menurun, kuantitas barang yang ditawar akan menurun. Hukum ini 

menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang 

yang ditawar. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan 
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yang lebih kepada produsen, jadi produsen akan menawarkan lebih banyak 

barang. Harga yang tinggi menyebakan produsen berpendapat barang tersebut 

sangat diminta oleh konsumen tetapi penawarannya kurang di pasaran. Produsen 

akan menambahkan penawaran untuk memenuhi permintaan. (Fattach, 2017) 

Sementara itu menurut Gilarso (2003: 22), “Penawaran merupakan 

sejumlah barang, produk, atau komoditi yang tersedia dalam pasar yang siap 

untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan”.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah : 

1. Harga barang itu sendiri 

2. Harga barang substitusi  

3. Biaya produksi, dan  

4.  Jumlah produsen dipasar 

G. Keseimbangan Permintaan dan Penawaran 

Harga keseimbangan atau harga pasar (equilibirum price) adalah tinggi 

rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara prosuen/penawaran 

dengan konsumen/permintaan. Pada harga keseimbangan produsen/penawaran 

bersedia melepas barang/jasa, sedangkan permintaan/konsumen bersedia 

membayar harganya. Dalam kurva keseimbangan terjadi titik temu antara kurva 

permintaan dan kurva penawaran, yaitu disebut equilibirum price (Krisnawati, 

2011).  
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Menurut Mardiyatmo (2010) dalam kurva harga keseimbangan terjadi 

titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang disebut 

Equilibrium Price. Terbentuknya harga dan kuantittas keseimbangan di pasar 

merupakan hasil kesepakatan antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen) 

dimana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika 

keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan 

lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan 

harga.  

Secara matematik keseimbangan permintaan dan penawaran dirumuskan 

sebagai berikut : 

Qd = Qs atau Pd= Ps dimana,  

Qd = Jumlah yang diminta 

Qs = Jumlah yang ditawarkan 

Pd = Harga yang diminta 

Harga   Kelebihan penawaran   S 

 

300 

 

Kelebihan permintaan     D 

 

600   Kuantitas  

Gambar 1. Kurva Keseimbangan Permintaan Penawaran, Firdaus (2006) 
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Kurva permintaan mempunyai sifat kemiringan negatif, sedangkan 

penawaran kemiring positif. Jika kurva penawaran dan kurva permintaan 

digabungkan, maka akan mendapatkan satu titik potong yang disebut titik 

keseimbangan. Pada titik keseimbangan ini keinginan pembeli dan penjual 

mencapai titik temu sehingga menunjukan harga pasar yang disepakati serta 

kuantitas barang yang dikehendaki. 
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