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Commodity 

Group 

Pengeluaran rata-rata Tiap Bulan 

wilayah 2005 2008 2011 2012 2013 2014 

Sayur-

sayuran/veg

etable 

Desa  9762 15750 19479 18448.33 24754,58 24038,92 

Kota  10222 16055 18390 18611,43 22881,95 21719,90 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengembangan hortikultura pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Secara garis besar, hortikultura 

dibedakan atas tiga kelompok komoditas yaitu: (1) sayuran; (2) buah-buahan; dan (3) 

tanaman hias. Diantara ketiga kelompok komoditas tersebut, komoditas sayuran dapat 

dikatakan merupakan komoditas yang paling berperan baik dalam konsumsi rumah 

tangga maupun penunjang pendapatan rumah tangga petani (Winarso, 2003). 

Seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan serta kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya mutu makanan, maka kebutuhan masyarakat akan 

sayur juga meningkat, salah satunya adalah daerah Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan 

dengan tabel pengeluaran rata-rata per kapita tiap bulan masyarakat perkotaan dan 

pedesaan dalam pembelian sayuran. 

Tabel 1. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Tiap Bulan untuk Sayuran Daerah 

Pedesaan dan Perkotaan dalam Rupiah di Provinsi Jawa Tengah 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 

Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang penting bagi pemenuhan 

gizi masyarakat. Idealnya, seseorang harus mengkonsumsi sayuran sekitar 200 gram 

per hari agar metabolisme di dalam tubuh tidak terganggu akibat kekurangan serat. 

Artinya penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 170 juta jiwa memerlukan 

34.000 ton sayuran perhari.  Katakanlah hanya kira-kira 50% yang membeli sayuran, 

jumlah total kebutuhan sayuran tetap merupakan potensi yang besar bagi pasar
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sayuran (Rahardi, 2000). Beberapa komoditas sayuran yang paling sering 

digunakan untuk memenuhi persediaan sayuran di rumah dan juga jajanan di luar 

seperti restoran dan warung makan yang ada di jalan yaitu cabai, bawang merah, 

bawang putih, kentang dan kol. Masalah yang sering muncul dalam produk 

sayuran ini adalah dalam penentuan harga ,dimana pada kenyataannya harga 

selalu mengalami perubahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa petani 

akan selalu bisa menaikkan harga jual hasil sayurannya sejalan dengan 

kemampuan menghasilkan sayuran lebih berkualitas dengan perbaikan teknologi, 

peningkatan pengetahuan/ketrampilan, dalam bercocok tanam dan peningkatan 

jumlah modal yang dipakai dalam berusahatani. Mekanisme penetapan harga yang 

terjadi dilakukan sepihak yang dialami oleh 41 petani atau 58,75% ditetapkan 

bersama dengan memperhatikan fluktuasi yang dialami oleh 16 orang atau 

22,86%, dan penetapan bersama tanpa memperhatikan fluktuasi yang dialami 30 

petani atau 42,86% (Yuliawati & Hartono, 2013). Harga jual sayur yang diterima 

petani merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang akan mempengaruhi 

pendapatan petani dari usahataninya, disamping tingkat produksi dan harga sarana 

produksi, begitupun akan mempengaruhi harga yang terjadi di pasar tempat 

penjualan terakhir dilakukan. Pasar Ngampin Ambarawa merupakan salah satu 

pasar tradisional dimana dalam penentuan harga belum ada patokan atau standar 

harga yang diberlakukan bagi produk sayuran sehingga harga yang ada seringkali 

berubah dengan sendirinya. Penentuan harga sangatlah penting, mengingat bahwa 

harga nantinya akan mempengaruhi tingkat keuntungan petani dan juga pembelian 

konsumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

bagaimana pembentukan  harga itu terjadi. Berdasarkan masalah yang terjadi, 

maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana kondisi harga yang terjadi pada produk sayuran cabai, kol, 

kentang, bawang merah,  dan bawang putih? 

2) Bagaimana proses terbentuknya harga sayuran cabai, kol, kentang, bawang 

merah,  dan bawang putih? 

3) Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terbentuknya harga pada produk 

cabai, kol, kentang, bawang merah,  dan bawang putih? 
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1.2. Tujuan Kegiatan Penelitian 

1. Mengetahui harga yang terjadi pada produk sayuran cabai, kol, kentang, 

bawang merah,  dan bawang putih di Pasar Ngampin Ambarawa. 

2. Menggambarkan proses terbentuknya harga sayuran cabai, kol, kentang, 

bawang merah,  dan bawang putih di Pasar Ngampin Ambarawa. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga pada 

sayuran cabai, kol, kentang, bawang merah, dan bawang putih. 

 

1.3. Signifikansi Kegiatan Penelitian 

1.3.1. Segi Ilmiah 

a. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menambah sumber 

informasi mengenai kondisi harga yang  terjadi di daerah pasar, 

khususnya pasar tradisional yang mungkin belum terawasi oleh 

pemerintah daerah. 

b. Bagi pedagang, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber 

wawasan mengenai harga yang terbentuk di pasar.  

c. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi 

mengenai bagaimana harga di pasar terbentuk. 

1.3.2. Segi Praktis 

a. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini mampu menjadi gambaran 

untuk memberikan harga patokan untuk mengurangi fluktuasi harga 

dan dalam upaya menyejahterakan petani. 

b. Bagi pedagang, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam 

menentukan harga produk khususnya sayuran, sehingga harga yang 

terjadi tidak terlalu merugikan konsumen dan pedagang sendiri. 

 

1.4. Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah diperlukan sebagai pedoman peneliti dan juga mencegah 

terjadinya penafsiran yang tidak seragam antar pembaca. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui lebih lanjut mengenai harga yang terjadi di pasar tradisional, 

proses terbentuknya harga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya 

harga, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian dilaksanakan di Pasar Ngampin Ambarawa, dimana pasar ini 

merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di daerah Ngampin di 

Kecamatan Ambarawa. 

2. Unit amatan adalah obyek yang diamati. Obyek dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Harga yang terjadi adalah harga yang menjadi patokan akhir sebelum 

adanya proses tawar menawar oleh konsumen akhir. 

b. Proses terbentuknya harga adalah proses awal harga ditentukan oleh 

produsen awal sampai ke pengecer. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga adalah biaya, 

permintaan dan penawaran, kuantitas, struktur pasar, pesaing, supplier, 

distribusi, kejadian dan musim. 

4. Unit analisis yang diamati adalah komoditas sayuran, dalam penelitian ini 

obyek yang dijadikan unit analisis adalah sayuran cabai merah, bawang merah, 

bawang putih, kentang, kol (crop). 

 


