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BAB II 

PERPEKTIF TEORI 

2.1. Gambaran Umum Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Kentang, dan Kol 

2.1.1. Cabai Merah  

Tanaman cabai merah (Capsicum annum L.) merupakan tanaman sayuran yang 

tergolong tanaman tahunan berbentuk perdu. Tanaman ini termasuk tanaman 

semusim yang tergolong dalam suku Solanaceae. Buah cabai sangat digemari karena 

memiliki rasa pedas dan dapat merangsang selera makan. Selain itu, buah cabai 

memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin, diantaranya kalori, protein, lemak, 

karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan vitamin C (Prayudi, 2010). 

Secara umum, cabai merah dapat ditanam di lahan basah (sawah) dan lahan 

kering (tegalan). Cabai merah dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang 

mempunyai ketinggian sampai 900 m dari permukaan laut, tanah kaya akan bahan 

organik dengan pH 6-7 dan tekstur tanah remah (Sudiono, 2006). Cabai merah 

(Capsicum annum L.) mempunyai berbagai jenis kultivar, yaitu: cabai merah biasa, 

cabai merah keriting, cabai merah bandung, cabai merah cakra. 

2.1.2. Bawang Merah 

Bawang merah termasuk komoditas utama dalam prioritas pengembangan 

sayuran dataran rendah di Indonesia, karena selain sudah ratusan tahun lamanya 

dibudidayakan, sekaligus merupakan salah satu sumber pendapatan petani maupun 

ekonomi negara. Meskipun harga pasar sering naik turun (terjadi fluktuasi cukup 

tajam), Usahatani bawang merah tetap menjadi andalan petani terutama di musim 

kemarau, dan menghasilkan keuntungan yang memadai. Permintaan bawang merah 

terus meningkat, tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga di luar negeri sehingga 

terbuka peluang ekspor. Dalam periode 1986-1990, ekspor bawang merah Indonesia 

mencapai 89.678 kg, senilai US$ 71.545 atau rata-rata per tahun sebesar 17.935 Kg 

senilai US$14.309, dengan negara sasaran utama Singapura, Malaysia dan Hongkong 

(Rukmana,1994). 
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Bawang merah berkembang di Indonesia dan diusahakan petani mulai dari 

dataran rendah sampai dataran tinggi. Sistem budidayanya merupakan perkembangan 

dari cara-cara tradisional yang bersifat subsistem ke cara budidaya intensif dan 

berorientasi pasar. Daerah sentra bawang merah terbesar di beberapa propinsi dengan 

urutan sentra terbesar adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara 

Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah (Direktorat Budidaya 

Tanaman Sayuran dan Biofarmaka, 2007).     

2.1.3. Bawang Putih 

Bawang putih (Allium sativum L.) memiliki akar serabut, daunnya panjang 

berbentuk pipih dan berwarna hijau. Tanaman ini tumbuh tegak dan umbinya terdapat 

di dalam tanah. Umbi terdiri atas 9-20 siung dan tersusun secara berlapis-lapis 

sehingga sering dinamakan tanaman umbi lapis. Tanaman bawng putih dipanen 

sekitar umur 90-120 hari setelah tanam sehingga tergolong tanaman semusim. 

Bawang putih memiliki banyak kegunaan. Dalam kehidupan manusia, umbi 

bawang putih tidak hanya untuk bumbu dapur sebagai penyedap masakan, tetapi 

memiliki bermacam-macam kegunaan lain seperti untuk bahan obat-obatan. Hasil 

penelitian para ahli menunjukkan bahwa umbi bawng putih mempunyai daya 

penyembuh untuk bermacam-macam penyakit, meningkatkan kesuburan wanita, 

mengatasi letih, lelah dan susah tidur. Dengan demikian, bawang putih juga dikenal 

sebagai bahan baku untuk obat-obatan, selain untuk penyedap (bumbu) masakan 

(Samadi, 2000). 

2.1.4. Kentang 

Kentang (Solanum tuberosum L.) adalah salah satu tanaman semusim yang 

berbentuk perdu. Batangnya agak keras dan bersegi (biasa bersegi empat), akan tetapi 

tidak begitu kuat, hingga mudah roboh ke tanah. Kentang dapat ditanam di dataran 

tinggi, yang tinggi elevasinya lebih dari 500 m di atas permukaan laut. Akan tetapi 

yang paling baik ialah tempat-tempat yang tingginya antara 1000-2000 m diatas 

permukaan laut, dengan suhu udara relatif ± 20
0
C. 

Kentang (umbi kentang) sangat digemari oleh hampir semua orang, karena 

rasanya enak serta mengandung banyak vitamin B, vitamin C, dan sedikit vitamin A. 
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Di Indonesia kentang ini masih merupakan tanaman sayuran yang mewah, akan tetapi 

di luar negeri kentang merupakan bahan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat 

yang sangat penting (Sunaryono, 1984). 

2.1.5. Kol 

Kol krop atau kubis krop, engkol, kubis telur (B.o.L. var. capitata L.) 

merupakan salah satu jenis kubis yang termasuk dalam famili Criciferae. Jenis kubis 

ini memiliki ciri-ciri daun-daunnya dapat saling menutup satu sama lain membentuk 

krop (telur). Tanaman ini berasal dari daerah subtropis dan telah lama dikenal dan 

dibudidayakan di Indonesia. Produksi kubis atau kol di negara kita, selain untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga merupakan komoditas ekspor. Kubis atau 

kol termasuk kelompok enam besar sayur segar yang diekspor Indonesia, yakni 

bersama-sama dengan tomat, lombok, dan bawang merah (Rukmana, 1994). 

2.2.  Harga 

2.2.1. Pengertian Harga 

Menurut Kotler (2008) dalam NST, dkk 2014, mengemukakan bahwa harga 

merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, 

elemen-elemen lainnya menimbulkan biaya. Harga dapat diubah dengan cepat, tidak 

seperti ciri khas (feature) produk dan perjanjian distribusi. Pada saat yang sama, 

penetapan dan persaingan harga juga merupakan masalah nomor satu yang dihadapi. 

Menurut Gitosudarmo (2008), dalam NST, dkk 2014 mengemukakan bahwa 

harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang 

beserta jasa-jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya. Menurut Saladin (2003) 

dalam Lubis (2014), harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk 

memperoleh barang atau jasa, sedangkan menurut Dharmesta dan Irawan (2005) 

dalam Lubis, (2014) harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanannya.  

Maka berdasarkan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa harga 

adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh konsumen dan dianggap layak untuk 
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dibayarkan dalam memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh produsen 

sebagai kebutuhan konsumen. 

2.2.2. Tujuan Pembentukan Harga 

Penetapan harga dari seorang penjual biasanya berdasarkan suatu kombinasi 

barang secara fisik ditambah beberapa jasa lain serta keuntungan yang memuaskan. 

Harga merupakan suatu cara bagi seorang penjual untuk membedakan penawarannya 

dari para pesaing. Pada umumnya, penjual mempunyai beberapa tujuan dalam 

pembentukan harga produknya. Tujuan tersebut antara lain: 

a. Mendapatkan laba maksimum 

Dalam prakteknya, terjadinya harga memang ditentukan oleh penjual dan 

pembeli. Makin besar daya beli konsumen, semakin besar pula kemungkinan bagi 

penjual untuk menetapkan tingkat harga yang lebih tinggi, dengan demikian penjual 

mempunyai harapan untuk mendapatkan keuntungan maksimum sesuai dengan 

kondisi yang ada. 

b. Mencegah atau mengurangi persaingan  

 Tujuan mencegah atau mengurangi persaingan dapat dilakukan melalui 

kebijaksanaan harga. Hal ini dapat diketahui bilamana para penjual menawarkan 

barang dengan harga yang sama. Oleh karena itu, persaingan hanya mungkin 

dilakukan tanpa melalui kebijaksanaan harga, tetapi dengan servis lain. Persaingan 

seperti itu disebut persaingan bukan harga atau non-price competition (Swastha, 

1990). 

2.2.3.  Mekanisme Harga 

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya (kekuatan) tarik-

menarik antara konsumen-konsumen dan produsen-produsen yang bertemu di pasar. 

Hasil netto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap 

barang (di pasar barang) dan untuk setiap faktor produksi (di pasar faktor produksi). 

Pada suatu waktu, harga sesuatu barang mungkin naik karena gaya tarik konsumen 

(karena sesuatu hal) menjadi lebih kuat (yaitu para konsumen meminta lebih banyak 

barang tersebut). Sebaliknya harga sesuatu barang turun apabila permintaan para 

konsumen melemah (Boediono, 2013).  
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2.2.4.  Pembentukan Harga Komoditas 

Harga ditingkat konsumen ditentukan oleh harga ditingkat petani/produsen 

ditambah biaya pemasaran/distribusi komoditas dari petani/produsen sampai ke 

tingkat pedagang pengecer. Oleh karenanya, secara sederhana pembentukan harga di 

tingkat ritel akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan 

biaya pemasaran ditingkat pedagang yang dapat diformulasikan sebagai berikut: 

P = ƒ(χ1, χ2, χ3, χ4, χ5, χ6, χ7, χ8, χ9)   

Dimana: 

P : harga komoditas ditingkat konsumen (eceran) 

χ1 : biaya (meliputi biaya tetap seperti gaji tenaga kerja, sewa bangunan, sewa  

alat dan biaya variabel, seperti biaya bibit, biaya pupuk, biaya obat-obatan, 

dan lain-lain) 

χ2 : jumlah permintaan dan jumlah penawaran  

χ3 : kuantitas/jumlah pasokan 

χ4 : struktur pasar (persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, monopolistik) 

χ5 : pesaing (pedagang dengan barang sejenis ataupun barang pengganti atau 

substitusi) 

χ6 : supplier (pedagang penyalur sayuran) 

χ7 : distribusi (rantai pasok dari setiap komoditas) 

χ8 : kejadian/event (peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi naik turunnya harga 

seperti kondisi banjir, kerusakan infrastruktur, bencana alam) 

χ9 : musim (waktu tanam harga meningkat dan waktu panen harga turun) 

Harga sering dijadikan indikator kualitas bagi setiap konsumen, sehingga 

pembentukan harga di pasar akan mampu menunjukkan reaksi konsumen terhadap 

harga tersebut. Orang sering memilih harga yang lebih tinggi diantara dua barang 

karena mereka melihat adanya perbedaan. Apabila harga lebih tinggi, orang 

cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik (Prastowo, dkk, 2008). 
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2.3.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Harga 

Pada pembentukan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: (1) biaya; (2) 

permintaan dan penawaran; (3) kuantitas; (4) struktur pasar; (5) pesaing; (6) supplier; 

(7) rantai pasok; (8) kejadian (event); dan (9) musim. 

1. Biaya 

Biaya  merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang 

tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila suatu 

tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi maupun biaya 

non operasi, akan menghasilkan keuntungan (Swastha & Irawan, 1990). 

2. Permintaan dan penawaran 

Harga yang terbentuk untuk suatu komoditas merupakan hasil interaksi antara 

penjual dan pembeli. Harga yang terbentuk untuk suatu komoditas didasarkan pada 

teori ekonomi yaitu hukum permintaan dan penawaran. Dari sisi pembeli (demand, 

D) semakin banyak barang yang ingin dibeli akan meningkatkan harga, sementara 

dari sisi penjual (supply, S) semakin banyak barang yang akan dijual akan 

menurunkan harga. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku permintaan 

maupun penawaran dalam interaksi pembentukan harga. Namun untuk komoditas 

pangan/pertanian, pembentukan harga tersebut disinyalir lebih dipengaruhi oleh sisi 

penawaran (supply shock) karena sisi permintaan cenderung stabil mengikuti 

perkembangan trennya. Studi empiris yang dilakukan oleh Deaton dan Laroque 

(1992), Chambers dan Bailey (1996) dan Tomek (2000) dalam Prastowo, dkk, (2008) 

menyimpulkan dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan harga 

komoditas pangan/pertanian, yakni faktor produksi/panen (harvest disturbance) dan 

perilaku penyimpanan (storage/inventory behavior).  

3. Kuantitas 

Kuantitas atau ketersediaan suatu barang sangatlah mempengaruhi dalam 

pembentukan harga. Jika dalam suatu pasar ketersediaan pasokan suatu barang berada 

dalam kondisi yang berlebih, maka harga yang terjadi akan relatif stabil, sebaliknya 

jika dalam suatu pasar terjadi kelangkaan pasokan suatu barang maka akan 

mengakibatkan adanya peningkatan harga (Prastowo, dkk, 2008). 
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4. Struktur Pasar 

Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, dalam menganalisis 

mekanisme pembentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan maka secara 

serentak perlu diadakan analisis permintaan dan penawaran terhadap suatu barang 

tertentu yang ada di pasar. Menurut Sukirno (2002) dalam Widyasari, (2013) keadaan 

disuatu pasar dikatakan dalam dalam keadaan seimbang atau ekuilibrium apabila 

jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan 

jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian, harga suatu 

barang  dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat 

keadaan keseimbangan dalam suatu pasar.  Menurut Munir (2008) dalam Budiarto 

(2013) terdapat 4 struktur pasar berikut cirinya: 

1. Pasar Persaingan Sempurna 

a. Penjual merupakan pengambil harga (price taker) 

b. Tidak terdapat hambatan bagi para penjual baru yang ingin berjualan di 

pasar tersebut maupun penjual lama yang ingin keluar 

c. Barang yang dijual bersifat homogeny atau identik 

d. Terdapat banyak penjual yang ada di pasar 

e. Pembeli memiliki informasi yang sempurna mengenai keadaan pasar 

2. Pasar Monopoli 

a. Hanya terdapat satu penjual sehingga pembeli tidak memiliki pilihan lain 

untuk membeli barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tersebut 

b. Barang yang dijual merupakan barang yang tidak memiliki barang 

pengganti 

c. Terdapat hambatan yang tinggi bagi penjual lain yang ingin memasuki 

pasar 

d. Penjual merupakan penentu harga (price setter) 

3. Pasar Oligopoli 

a. Barang yang dijual memiliki barang pengganti yang mendekati 
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b. Pembentukan harga dapat dipengaruhi penjual apabila terdapat kerjasama 

(kartel) antar penjual namun bila tidak terdapat kerjasama maka pengaruh 

harga  dari penjual semakin terbatas. 

4. Pasar Persaingan Monopolistik 

a. Terdapat banyak penjual di pasar  

b. Adanya diferensiasi produk 

c. Penjual dalam pasar persaingan monopolistik ini dapat mempengaruhi 

harga 

d. Persaingan yang terjadi antar pedagang merupakan persaingan non harga 

5. Pesaing 

Pesaing dalam struktur pasar adalah individu atau kelompok yang berada di dalam 

lingkup pasar baik yang memperjualbelikan barang sejenis ataupun barang pengganti 

atau substitusi. Jumlah pesaing juga dapat menjadi faktor yang membentuk harga 

pada suatu komoditas. Jumlah pesaing biasanya akan disandingkan dengan jumlah 

pasokan. Jika pasokan sedikit dan jumlah pesaing banyak, maka harga akan naik, 

sebaliknya jika pasokan banyak dan pesaing sedikit maka harga akan cenderung 

diturunkan, sedangkan jika jumlah pesaing banyak dan jumlah pasokan juga 

sebanding maka harga yang terbentuk adalah pada posisi stabil. 

6. Supplier 

Supplier dalam distribusi sering disebut sebagai perantara. Perantara (middleman) 

ini merupakan suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri, berada diantara produsen 

dan konsumen akhir atau pemakai industri. Mereka memberikan pelayanan dalam 

hubungannya dengan pembelian dan atau penjualan barang dari produsen ke 

konsumen.  

7. Distribusi  

Harga komoditas yang terbentuk pada tingkat akhir atau level pengguna/konsumen 

sangat tergantung pada efisiensi dari suatu kegiatan distribusi. Efisiensi kegiatan 

distribusi komoditas atau dikenal dengan istilah “tata niaga” sangat dipengaruhi oleh 

panjang mata rantai distribusi dan besarnya marjin keuntungan yang ditetapkan oleh 

setiap mata rantai distribusi. Semakin pendek mata rantai distribusi dan semakin kecil 
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marjin keuntungan, maka kegiatan distribusi tersebut semakin efisien. Secara umum, 

faktor distribusi yang berpengaruh terhadap pembentukan harga komoditas dapat 

meliputi: biaya transportasi, gangguan distribusi, rantai distribusi, dan marjin 

keuntungan disetiap rantai distribusi  (Prastowo, dkk, 2008). 

8. Kejadian (event) 

Kejadian atau peristiwa dalam kurun waktu tertentu bisa saja menjadi salah satu 

penyebab terjadinya harga naik maupun harga turun. Menurut Furlong dan Ingenito 

(1996) dalam Prastowo, dkk, (2008) harga komoditas mampu merespon terhadap 

non-economic shocks seperti banjir, tanah longsor dan bencana lainnya yang 

menghambat jalur distribusi dari komoditas tersebut. 

9. Musim  

Musim juga merupakan salah satu faktor dalam pembentukan harga dimana musim 

akan mempengaruhi hasil panen suatu komoditas dalam pertanian. Surplus suatu 

komoditas biasanya akan terjadi pada masa panen, sedangkan pada musim tanam 

biasanya akan terjadi defisit pada komoditas. Harga berpotensi turun pada saat 

produksi melimpah (musim panen) dan sebaliknya harga akan cenderung naik pada 

saat kondisi defisit  (Prastowo, dkk, 2008). 

2.4. Kerangka Penelitian  

Untuk mendukung proses penelitian agar tetap terarah dan focus pada 

penelitian, maka disusun suatu kerangka penelitian. Pada kerangka ini yang menjadi 

fokus adalah harga yang terjadi. Terbentuknya harga yang ada di pasar tidak terlepas 

dari adanya faktor pemasaran yaitu biaya, permintaan dan penawaran, kuantitas, 

struktur pasar, pesaing, supplier,  distribusi, kejadian (event), dan musim. Faktor- 

faktor yang ada ini akan mempengaruhi kondisi harga yang terjadi di pasar. Untuk 

melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor yang ada, maka 

dilakukan pengamatan menggunakan Event Study dimana ini dilakukan untuk 

mengetahui kejadian yang berdampak pada harga produk di pasar. Setelah 

mengetahui event yang ada maka dapat diketahui dampaknya terhadap harga yang 

terjadi.    
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Peningkatan harga sayuran 

(cabai, kol, kentang, bawang 

merah dan bawang putih) 
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Event Study 

Harga yang terjadi pada sayuran 

(cabai, kol, kentang, bawang merah 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 
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