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1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan wilayahnya 

dilalui oleh garis khatulistiwa dengan letak astronomis Indonesia pada 6
o
 LU – 11

o
 LS 

dan 95
o
 BT - 141

o
 BT. Dengan garis khatulistiwa yang melaluinya, Indonesia berada di 

daerah kawasan tropis serta menjadikan sebagai negara agraris yang subur tanahnya. 

Daerah yang beriklim tropis dan bertanah subur berdampak pada penduduknya yang 

sebagian besar bermatapencaharian di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. 

Termasuk di dalamnya adalah sebagai petani. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik 

penduduk Indonesia usia 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan utama pada grafik 

1.1 dari data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia. 

 Grafik 1.1 Penduduk Indonesia Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut 

Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2012-2017. 

Sumber: (Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik, 2018)  
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Dalam data jumlah penduduk Indonesia usia 15 tahun keatas menurut lapangan 

pekerjaan utama pada tahun 2012-2017, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia 

usia 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan utama bekerja dalam sektor pertanian, 

perkebunan dan perikanan secara jumlah dan secara persentase dalam 5 tahun terakhir selalu 

mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun data tersebut juga menunjukkan penduduk 

Indonesia bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selalu menempati tempat 

pertama dengan persentase terbesar di banding dengan sektor lain yang ada dalam data 

tersebut. 

Tingginya daya serap tenaga kerja disektor pertanian ternyata masih kurang disertai 

upaya pemerintah dalam membentuk kebijakan dalam perkembangan di sektor pertanian. 

Petani masih kurang diperhatikan. Salah satu contoh yaitu minimnya kebijakan pemerintah 

untuk membantu petani dalam modal produksi pertanian. (Erdianto, 2016).  

Menjadi negara agraris mestinya ada perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan 

petani, dalam kenyataan pemerintah kurang berkontribusi dalam membantu mensejahterakan 

kondisi petani meskipun APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk sektor 

pertanian untuk saat ini bertambah (Gera, 2015). 

Pendapatan petani yang diperolah musiman berdampak pada rendahnya pendapatan 

akibat panen raya. Pada saat panen raya harga dipermainkan oleh pelaku usaha yang 

berupaya untuk mengambil keuntungan tinggi sehingga menyebabkan harga jual komoditas 

menjadi rendah, hal ini dapat dilihat bahwa posisi tawar petani yang rendah sehingga 

menyebabkan buruknya kesejahteraan bagi petani (Salim, 2017).  

Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang selama ini menjadi andalan dan 

diandalkan. Peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu dari empat sukses 

pembangunan pertanian yang hendak dicapai oleh negara Indonesia. Menurut (Kementrian 

Pertanian, 2015) empat sukses pembangunan petanian tersebut: (1) Pencapaian swasembada 

dan swasembada berkelanjutan. (2) Peningkatan diversifikasi pangan. (3) Peningkatan nilai 

tambah, daya saing dan impor. (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. 

Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai dari pembangunan 

pertanian. Petani yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah 

seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga serta pikiran yang 

telah dicurahkan untuk bekerja di sektor pertanian sehingga perlunya kebijakan, program dan 
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kegiatan yang dilaksanakan guna membentuk sarana membangun pertanian ke arah yang 

lebih baik dan maju, serta masuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. 

Sebagai negara penghasil tanaman hortikultura terutama sayur musiman, Indonesia 

memiliki peluang yang potensial menjadikan petani mendapatkan keuntungan karena produk 

sayur-sayuran memiliki nilai ekonomis tinggi. Namun adanya kepemilikan lahan yang 

digarap oleh petani, adanya permainan harga serta sifat produk yang mudah busuk membuat 

posisi tawar petani dalam penentuan harga produk menjadi lemah. Petani sering terpaksa 

menjual produknya dengan harga murah daripada produk yang dihasilkannya busuk atau 

tidak laku, yang menjadikan petani merugi. 

Hortikultura, utamanya cabai merupakan komoditas pertanian yang memiliki 

permintaan dan harga cukup tinggi. Tanaman cabai merupakan tanaman hortikultura yang 

paling potensial memberikan keuntungan bagi petani dibanding tanaman hortikultura lain 

karena dapat dipanen berkali-kali selama satu musim tanam. Hampir semua lapisan 

masyarakat membutuhkan komoditas cabai, menjadikan jumlah beredar di pasaran dalam 

skala besar. Produksi cabai merah dalam tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan dengan 

rata-rata pertumbuhan sekitar 4,16% per tahun, Yanuarti & Afsari (2016). Peningkatan 

produksi pertanian akan berpengaruh pada petani. Dalam meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraannya, petani sering dihadapkan pada permasalahan harga jual yang masih relatif 

rendah di tingkat petani yang berpengaruh pada rendahnya penerimaan petani. 

Saat sampai ke pasar, harga cabai bisa menjadi jauh lebih mahal dibandingkan harga 

di petani. Harga cabai keriting misalnya, bisa mencapai 3-4 kali lipat harga di petani. Harga 

cabai keriting di tingkat petani Jawa Tengah dihargai Rp 17.000 – Rp 20.000/Kg, Seperti 

dalam berita Semarangpedia.com 6 Januari 2017 oleh Khamdi (2017). Namun harga di 

pasaran Jawa Tengah mencapai Rp 55.000/kg, Koran Sindo edisi 22 Februari 2017 oleh Oliez 

(2017). Bahkan cabai rawit harganya bisa meroket hingga Rp.140.000/Kg di pasaran Jawa 

Tengah seperti dalam berita dan Liputan6.com edisi 18 Januari 2017 oleh Afriyadi (2017). 

Harga cabai rawit dipasar Salatiga dan Kabupaten Sragen juga sempat menjadi harga cabai 

rawit tertinggi di antara pasar tradisional di Jawa Tengah yaitu menembus angka Rp. 

103.300/Kg – Rp. 120.000/Kg sedangkan tengkulak atau pengepul hanya menghargai Rp 

45.000-Rp 70.000/kg ditingkat petani, Semarangpedia.com pada tanggal 6 Januari 2017 oleh 

Khamdi (2017). Faktor inilah yang mendorong peneliti ingin menganalisis rantai nilai 
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komoditas cabai dengan melihat marketing margin hingga profit margin dari setiap pelaku 

dalam rantai nilai yang ada.  

Fenomena yang mendorong peneliti ingin melakukan analisis tersebut dikuatkan 

dengan fakta adanya masalah dalam pemasaran komoditas cabai, seperti dalam berita-berita 

berikut. a) Bergejolaknya harga cabai; Bukan terjadi karena kelangkaan pasokan namun 

karena adanya penurunan produktivitas yang diakibatkan hujan di sentra penghasil cabai serta 

akibat adanya pengepul dan bandar cabai yang melakukan pengalihan pasokan cabai. b) 

Praktik kartel cabai dan Monopoli Cabai; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, bersama 

dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Reserse Kriminal Polisi 

Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menegaskan akan menumpas habis praktik kartel cabai,  

serta telah memeriksa dan mendalami soal masalah dugaan monopoli cabai di wilayah Solo, 

Jawa Tengah. Kompas, Julianto P. A., (2017); Liputan6.com, Salim (2017) c) Lonjakan harga 

cabai di pasar tidak rasional dan tidak masuk akal; Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) akan memonitor harga cabai rawit di dalam rantai distribusi, terutama di level bandar 

karena adanya selisih harga antara harga di kalangan petani dan di pasaran terlalu tinggi dan 

KPPU menilai lonjakan harga di pasar untuk harga cabai kelihatan tidak rasional dan tidak 

masuk akal, Kompas.com Hartik (2017). 

Penelitian mengenai rantai nilai sudah banyak dilakukan, baik dilakukan dalam negeri 

maupun di luar negeri. Di dalam negeri, penelitian tentang analisis rantai nilai dilakukan oleh 

Mangifera (2015) menggambarkan mengenai Rantai Nilai pada Batik Tulis di Kampung 

Batik Laweyan Kota Surakarta terdapat aktivitas utama meliputi: Pembelian bahan baku dan 

peralatan utama produksi, Proses produksi, serta penjualan produk. Nilai ekonomi tertinggi di 

Kampung Batik Laweyan adalah penjualan produk. Selanjutnya dengan meneliti rantai nilai 

susu kambing di UD. Harokah Barokah Bogor, Anam (2014) menemukan bahwa pola aliran 

rantai pasok susu kambing di UD. Harokah Barokah dimulai dari peternakan kambing perah 

hingga ke konsumen. Rantai nilai pengolahan susu kambing melibatkan tiga pelaku utama 

yaitu peternakan, restoran dan industri pengolahan susu serta distributor susu kambing. 

Berdasarkan hasil perhitungan keuntungan, diketahui bahwa peternakan kambing perah 

memperoleh keuntungan terbesar yaitu sebesar Rp 19.172.900,- setiap bulannya atau Rp 

12.722,23 per liter susu kambing. 

Penelitian tentang rantai nilai komoditas pertanian ubi kayu oleh Nugraheni (2014) 

melalui wawancara mendalam menemukan bahwa margin pemasaran yang diperoleh petani 

dengan pedagang penebas sebesar Rp 250,-; sedangkan margin pemasaran pedagang penebas 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/07/114827426/ramai-ramai.menggunting.mafia.cabai.rawit.merah
http://indeks.kompas.com/tag/amran.sulaiman
http://indeks.kompas.com/tag/polri
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dengan penggiling sebesar Rp 3.350,-; kenaikan margin yang cukup tajam ini terjadi karena 

proses pengolahan yang telah dilalui ubi kayu. Diketahui pula tidak ada margin pemasaran 

antara penggiling dengan makelar krosok (tepung tapioka kasar) karena makelar bertindak 

sebagai komisioner, margin pemasaran antara makelar krosok dengan pedagang besar tepung 

tapioka adalah sebesar Rp 1.700,- dan margin pemasaran antara makelar ampas onggok 

dengan pedagang besar ampas onggok sebesar Rp 1.150,-. Pedagang besar tepung tapioka 

sangat diuntungkan dalam rantai nilai ini dengan profit margin sebesar Rp 1.084,- per 

kilogram nya. Penelitian-penelitian tersebut fokus kepada kondisi produsen dan menunjukkan 

bahwa produsen masih memperoleh marjin pemasaran yang paling rendah jika dibandingkan 

dengan pelaku lain dalam rantai nilai. Perhitungan rantai nilai dengan menggunakan 

perhitungan marketing margin masih terbuka untuk diteliti seperti yang di lakukan oleh 

Nugraheni (2014) terhadap rantai nilai ubi kayu. Perhitungan rantai nilai dengan 

menggunakan perhitungan marketing margin masih terbuka untuk diteliti bahkan sampai ke 

perhitungan profit margin seperti dalam penelitian Irianto & Widianti (2013) terhadap 

Agribisnis Jamur Kuping. 

Perhitungan rantai nilai dengan perhitungan marketing margin juga telah dilakukan 

(Kameo, 2000) terhadap gula jawa di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian 

dengan metode analisis marketing margin di kemukakan bahwa dari pelaku utama yang ada, 

yaitu petani, pengepul dusun, pengepul desa, pengepul kecamatan, pengepul kabupaten dan 

pengecer (swalayan), yang memperoleh marketing margin terbesar adalah pengecer 

(swalayan) atau sebesar 38,9%, yang mempu mendistribusikan sampai ke pasar ekspor. 

1.2 Persoalan Penelitian 

Persoalan utama yang dihadapi petani adalah masih minimnya informasi mengenai harga 

cabai di tingkat konsumen, sehingga posisi petani dalam tawar-menawar hasil produksinya 

masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil panen yang dihasilkan oleh petani cabai 

masih dihargai relatif rendah dikalangan petani dan harganya menjadi sangat tinggi ketika 

sudah sampai ke konsumen. Fenomena terhadap tingginya harga cabai belum dapat dinikmati 

oleh petani termasuk juga para petani Dusun Puyang. Sehingga masalah yang akan diteliti 

adalah “Value Chain Hortikultura pada Musim Hujan (Studi Kasus Komoditas Cabai Di 

Dusun Puyang Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”. Untuk memperjelas 

masalah penelitian tersebut, pertanyaan peneliti yang akan dibahas:  

1. Seperti apa peta rantai nilai komoditas cabai di Dusun Puyang?  
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2. Berapa Marketing Margin dari setiap pelaku yang ada dalam rantai nilai komoditas 

cabai di Dusun Puyang? 

3. Berapa Profit Margin dari setiap pelaku yang ada dalam rantai nilai komoditas cabai 

di Dusun Puyang? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis peta rantai nilai komoditas cabai di Dusun Puyang. 

2. Untuk mengetahui Marketing Margin dari setiap pelaku yang ada dalam rantai nilai 

komoditas cabai di Dusun Puyang. 

3. Untuk mengetahui Profit Margin dari setiap pelaku yang ada dalam rantai nilai 

komoditas cabai di Dusun Puyang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi petani cabai untuk memilih jalur tata niaga produk 

yang paling menguntungkan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat di daerah penelitian terutama 

petani cabai, yaitu di Dusun Puyang dalam menaikan kesejahteraan masyarakat 

melalui penguatan rantai nilai oleh petani cabai. 

3. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan agar dapat menyusun 

kebijakan-kebijakan baru dalam dalam penguatan rantai nilai di Dusun Puyang yang 

selama ini tidak berjalan dengan seharusnya guna meningkatkan kesejahteraan petani 

cabai didaerah tersebut. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya 

mengenai pokok bahasan yang sama serta dapat membuka wawasan baru dan 

menambah pengetahun yang ada.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Value Chain 

Rantai nilai merupakan semua aktivitas yang dikerjakan hingga distribusinya pada 

konsumen akhir, Julianto (2015). Analisis rantai nilai merupakan alat stategik yang 

digunakan untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan kompetitif, guna 

mengidentifikasi dimana value pelanggan dapat ditingkatkan atau diturunkan atau penurunan 

biaya, dan untuk memahami secara lebih baik hubungan produsen dengan pemasok atau 

supplier, pelanggan dan produsen lain dalam industri Julianto (2015).  

Rantai nilai Porter,  Sentosa (2012) menyatakan pusat dari teori Porter adalah konsep 

marjin. Marjin disini dilihat sebagai selisih antara nilai total dengan biaya-biaya produksi 

dalam menunjang penyelenggaraan aktivitas nilai.  

 

Gambar 2.1 Rantai Nilai Generik, Porter (1992) 

Pada gambar 2.1 Porter (1992) mengusulkan rantai nilai sebagai alat untuk 

mengidentifikasi cara-cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Aktivitas nilai terbagi 

dalam dua golongan besar, yaitu aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Aktivitas primer 

merupakan aktivitas yang lebih berhubungan langsung ke pembuatan produk secara fisik, 

menjual dan menyampaikannya kepada pembeli serta aktivitas dalam layanan purna jual. 

Rantai nilai mengidentifikasi Sembilan kegiatan strategis dan relevan yang menciptakan nilai 

dan biaya dalam bisnis tertentu. Unsur-unsur itu dipadukan oleh nilai yang digunakan untuk 

menjelaskan: 

Primary activities: 
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 Inbound logistic: aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, 

penyebaran input pada produk. 

 Proses/operations: aktivitas yang berhubungan dengan transfer input menjadi produk 

akhir. 

 Outbound logistic: berupa aktivitas dengan mengumpulkan dan mendistribusikan 

produk pada pembeli. 

 Marketing and sales: aktivitas yang dimaksudkan agar customer melakukan 

pembelian terhadap suatu produk. 

 Service: aktivitas untuk memperkuat dan menjaga nilai produk. 

Sedangkan aktivitas pendukung (support activities) memfokuskan pada aktivitas yang 

sifatnya sebagai pendukung aktivitas utama agar dapat terintegrasi secara padu, yaitu:  

 Pembelian: aktivitas yang berhubungan langsung dengan pemasok. 

 Pengembangan teknologi: aktivitas penggunaan teknologi yang digunakan, 

peningkatan pemasaran melalui teknologi yang tersedia. 

 Manajemen sumber daya manusia: aktivitas pengembangan atau peningkatan Sumber 

Daya Manusia, dan  

 Infrastruktur perusahaan: aktivitas infrastuktur perusahaan terdiri dari sejumlah 

aktivitas seperti pengelolaan umum, perencanaan, accounting, dan manajemen 

kualitas.  

Rantai nilai dapat dijelaskan mengenai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 

menghasilkan output tertentu yang memiliki nilai. Kegiatan tersebut mencakup tahap 

pembuatan konsep dan perancangan, proses diperolehnya input atau sarana produksi, proses 

produksi, kegiatan pemasaran dan distribusi, serta kinerja layanan purna jual. Rantai nilai 

lebih luas melihat berbagai kegiatan kompleks yang dilakukan oleh pelaku dalam rantai nilai 

untuk membawa bahan baku melalui suatu rantai hingga menjadi produk akhir yang siap 

dijual (Sampit, et al. (2016). 

2.2  Marketing Margin 

Marketing margin merupakan selisih harga antara yang dibayarkan konsumen dengan 

harga yang diterima produsen. Setelah mengetahui peta rantai nilai dan aktivitas yang 

dilakukan setiap pelaku yang ada dalam rantai nilai. Selanjutnya dapat dianalisis berapakah 
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marketing margin yang terjadi pada setiap alur. Menurut Kameo (2000) perhitungan dari 

marketing margin dapat didasarkan dalam format sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Format Menghitung Marketing Margin dalam Dasar Per Sekali Panen. 

1) Nilai Total pembelian (Rp) : Kuantitas pembelian (Kg)* harga beli (per Kg) 

2)  Nilai Total penjualan (Rp) : Kuantitas penjualan (Kg)* harga jual (per Kg) 

3) Marketing Margin (Rp) : (Nilai Total penjualan - Nilai Total pembelian) 

4) Marketing Margin (%) : (Nilai Total penjualan - Nilai Total pembelian) 

/ Nilai Total penjulan)*100 

 Sumber : (The Economy of Coconut Sugar, 2000) 

 

2.3      Profit Margin 

Profit margin merupakan selisih harga antara yang dibayarkan konsumen dengan 

harga yang diterima produsen dan telah dikurangi biaya-biaya yang dibutuhkan. Setelah 

mendapatkan marketing margin yang terjadi pada setiap alur, dengan adanya biaya yang 

dikeluarkan dapat dihitung profit margin yang di peroleh dari setiap pelaku. Menurut Kameo 

(2000) perhitungan profit margin dapat didasarkan dalam format sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Format Menghitung Profit Margin dalam Dasar Per Sekali Panen. 

1) Nilai Total pembelian (Rp) : Kuantitas pembelian (Kg)* harga beli (per Kg) 

2) Nilai Total penjualan (Rp) : Kuantitas penjualan (Kg)* harga jual (per Kg) 

3) Marketing Margin (Rp) : (Nilai Total penjualan - Nilai Total pembelian) 

4) Biaya penjualan (Rp) : (Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses 

penjualan) 

5) Profit Margin (Rp) : (Nilai Total penjualan - Nilai Total pembelian) 

– Biaya pemasaran 

6) Profit Margin (%) : ((Nilai Total penjualan - Nilai Total pembelian) 

– Biaya pemasaran )/ Nilai Total penjualan) * 

100 

 Sumber : (The Economy of Coconut Sugar, 2000) 

 

2.4 Teori Produksi 

Teori produksi adalah teori yang mempelajari berbagai macam input pada tingkat 

teknologi tertentu yang menghasilkan sejumlah output tertentu. Sedangkan produksi adalah 
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suatu proses dimana beberapa barang dan jasa yang disebut input diubah menjadi barang-

barang dan jasa lain yang disebut output. 

 

2.4.1 Faktor Produksi  

Faktor produksi atau input merupakan hal yang mutlak harus ada untuk menghasilkan 

suatu produksi. Faktor-faktor produksi diperlukan oleh produsen untuk melakukan proses 

produksi. Input dapat dikategorikan menjadi dua yakni : Input tetap dan input variabel. Input 

tetap, yaitu input yang tidak dapat diubah jumlahnya, contohnya gedung dan lahan. Input 

variabel, yaitu input yang dapat diubah-ubah jumlahnya dan akan habis dipakai, contohnya 

obat-obatan dan pupuk. 

2.4.2 Kepemilikan Lahan 

Petani dapat menguasai lahan garapan dengan cara menyewa atau menggadai dan 

dengan cara memiliki lahan sendiri. Lahan dapat diperoleh dengan cara membeli dari petani 

lain tetapi perolehan lahan juga bisa diperoleh dari warisan orang tua sehingga akibat sistem 

pewarisan ini lahan usaha tani terfragmentasi ke dalam persil-persil yang lebih kecil. Petani 

yang tidak memiliki lahan kurang dari satu hektar tetapi mempunyai kecukupan modal usaha 

taninya biasanya menyewa lahan garapan dari petani lain, Apriyanto (2005). Pentingnya 

peran lahan dalam kehidupan manusia serta banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor 

agraris dan terbatasanya lahan yang tersedia, menyebakan adanya sistem kepemilikan lahan. 

Sistem ini memungkinkan setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki, mengolah dan 

menempati lahan yang dikuasainya, sehingga meminimalkan timbulnya konflik perebutan 

lahan. Menurut Pali (2016) status kepemilikan lahan dibedakan menjadi tiga yaitu: 

1. Petani penyewa lahan  

Merupakan petani yang mengusahakan pertanian dengan menggarap lahan milik 

orang dengan persetujuan. 

2. Petani pemilik sekaligus penggarap 

Merupakan petani yang memiliki area tanah dan menggarapnya sendiri. 

3. Petani penggarap  

Merupakan petani yang mengerjakan tanah milik orang lain dengan perjanjian bagi 

hasil.  

 

2.5  Biaya Produksi 
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Fungsi biaya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah 

produksi. Berdasarkan periode waktunya, terdapat biaya jangka pendek (short run) dan 

jangka panjang (long run). Faktor-faktor yang menentukan besarnya biaya produksi:  

1. Kondisi fisik proses produksi  

2. Harga faktor produksi  

3. Efisiensi kerja produsen dalam proses produksi  

Berikut ini biaya-biaya produksi yang di gunakan dalam penelitian ini:  

1. Biaya Tetap (Fixed Cost atau FC), biaya yang besarnya tidak dipengaruhi 

besarnya produksi. Berapapun tingkat output yang dihasilkan, besarnya selalu 

sama. Misalnya pembelian lahan, gedung dan mesin.  

2. Biaya Variabel (Variabel Cost atau VC), biaya yang besarnya dipengaruhi 

oleh besarnya produksi. Semakin besar jumlah output, semakin besar biaya 

variabel yang dikeluarkan untuk menambah penggunaan input variabel. 

Misalnya bibit, pupuk, obat anti hama. 

3. Biaya Total (Total Cost atau TC), merupakan keseluruhan biaya yang 

dibutuhkan untuk memproduksi tiap tingkat output atau jumlah biaya produksi 

yang dikeluarkan oelh prisusen. Biaya Total adalah jumlah dari total biaya 

tetap dan biaya variabel. Kenaikan output akan menambah biaya variabel, 

sehingga menambah biaya total.  

 

TC = FC + VC    Mankiw (2012) 

Kemudian Total Penerimaan (Total Revenue) ialah jumlah penerimaan produsen yang 

didapatkan dari hasil penjualan outputnya. Total Penerimaan dapat diperoleh dengan 

mengalikan jumlah output yang diproduksi (Q) dengan harga jualnya (P). 

TR = P x Q    Mankiw (2012) 

Dengan membandingkan Total Revenue dan Total Cost, maka terdapat tiga 

kemungkinan yang terjadi, yaitu:  

1. Bila TR > TC, maka akan diperoleh laba dimana π = TR-TC dengan hasil positif. 

2. Bila TR = TC, maka akan diperoleh break event point (titik impas), dimana 

menggambarkan suatu titik yang menggambarkan bahwa perusahaan tersebut 

tidak untuk dan tidak rugi. 
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3. Bila TR < TC, maka akan diartikan bahwa perusahaan memperoleh kerugian. 

Dengan π = TR-TC dengan hasil negatif. 

Penerimaan (omzet) dibidang pertanian adalah produksi yang dinyatakan dalam 

bentuk uang tunai sebelum dikurangi dengan biaya pengeluaran selama kegiatan usahatani 

tersebut dan Pendapatan (profit) merupakan produksi yang dinyatakan dalam bentuk uang 

setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan selama kegiatan usahatani, Daniel (2004).  

2.6 Definisi Pelaku 

Petani adalah orang yang pekerjaan utamanya melakukan cocok tanam dari lahan 

yang dikerjakannya, Anwas (1992) 

Pengepul  adalah orang yang  menerima hasil komoditas dari hasil panen oleh petani 

dan memberikan harga yang sesuai dengan kategori, Khalili (2015) 

Tengkulak adalah orang yang bertugas sebagai pengepul sekaligus pemasar dari 

komoditas yang dihasilkan oleh petani dengan dapat memberikan pinjaman modal untuk 

produksi petani, Hardinarti (2014) 

Pedagang Sayur keliling adalah orang yang memperdagangkan sayur yang tidak 

diproduksi sendiri dan atas nama mereka sendiri untuk memperoleh keuntungan, Purnama & 

Kara (2017) 

Pengecer adalah seseorang yang menjalankan aktivitas penjualan atau usaha bisnis 

yang mengarahkan secara langsung kemampuan pemasarannya untuk ditujukan kepada 

konsumen akhir, Gilbert (2003) 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Mangifera (2015) mengenai Rantai Nilai (Value Chain) Pada Batik Tulis di 

Surakarta, menemukan aktivitas utama rantai nilai (value chain) pada produk batik tulis di 

Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta meliputi: (a) Pembelian bahan baku dan peralatan 

utama seperti kain mori, malam, pewarna, dan peralatan. (b) Proses produksi, meliputi 

membuat motif, membuat pola di atas kain mori, menebalkan pola menggunakan canting 

(mencanting), pewarnaan, pencucian kain, melorod kain dengan cara mencelupkan di air 

panas, menjemur kain hingga kering dan display kain batik tulis. (c) Penjualan produk. 

Penjualan batik tulis umumnya melalui wholesaler baik di dalam negeri maupun luar negeri, 
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ritel dan konsumen akhir. Sedangkan kegiatan utama batik tulis produk yang memiliki nilai 

ekonomi tertinggi tambah di Kampung Batik Laweyan adalah pemasaran dan penjualan.  

Penelitian tentang rantai nilai ikan bandeng oleh Wibowo (2014) dengan sumber data 

melalui wawancara langsung kepada para key person dari lingkungan akademisi, 

pemerintahan, bisnis dan masyarakat (A-G-B-C) menemukan bahwa dalam rantai nilai 

komoditas ikan bandeng di Kabupaten Pati, ternyata margin petani tambak dan pedagang di 

pasar Porda adalah 0 sebab pedagang di tempat tersebut berlaku sebagai komisioner. Margin 

untuk pedagang di pasar Porda dengan pengecer adalah Rp 1.000,-; sedangkan margin untuk 

pedagang pengecer dengan pengolah ikan bandeng adalah Rp 20.000,-; kenaikan margin 

yang signifikan ini disebabkan oleh nilai tambah yang terdapat dalam pengolahan ikan 

bandeng. 

Selanjutnya rantai nilai susu kambing di UD. Harokah Barokah Bogor, Anam (2014) 

menemukan bahwa pola aliran rantai pasok susu kambing di UD. Harokah Barokah dimulai 

dari peternakan kambing perah hingga ke konsumen. Anggota rantai pasok susu kambing 

terdiri dari peternakan UD. Harokah Barokah, industri pengolahan susu kambing dan 

distributor susu kambing. Rantai nilai pengolahan susu kambing melibatkan tiga pelaku 

utama yaitu peternakan, restoran dan industri pengolahan susu serta distributor susu kambing. 

Besarnya nilai tambah yang didapat oleh setiap pelaku rantai nilai susu kambing adalah : (1) 

137,70 persen nilai tambah untuk peternakan; (2) 64,54 persen nilai tambah untuk susu 

pasteurisasi; (3) 42,97 persen untuk industri pengolahan menjadi snack candy Ghonam Milk, 

dan; (4) 11,04 persen nilai tambah yang diperoleh dari rantai pemasaran snack candy 

Ghonam Milk. Berdasarkan hasil perhitungan keuntungan, diketahui bahwa peternakan 

kambing perah memperoleh keuntungan terbesar yaitu sebesar Rp 19.172.900,- per bulannya 

atau Rp 12.722,23 per liter susu kambing. Hasil ini diperoleh dari total penerimaan sebesar 

Rp 33.600.000,- setiap bulannya atau Rp 21.960,77 per liter dikurangi dengan total biaya 

operasional sebesar Rp 14.427.100,- setiap bulannya atau Rp 9.238,54 per liter. 

Penelitian tentang Rantai Nilai Gula Aren dilakukan oleh Sampit, et al. (2016)dengan 

sumber data observasi, wawancara, dan dokumentasi melalui penelitian deskriptif kualitatif 

disimpulkan bahwa: (a) Aliran rantai nilai gula aren di Tomohon secara umum melibatkan 3 

pelaku yaitu petani yang juga merupakan pengolah, pedagang, dan konsumen. Sebagian besar 

kegiatan rantai nilai dilakukan oleh para petani karena mereka menjadi pelaku utama dalam 

produksi gula Aren pada skala tradisional. (b) Rantai nilai gula aren terbagi atas 2 aktivitas 
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yaitu aktivitas utama yang terdiri dari logistik masuk (input bahan baku nira), operasi (proses 

produksi nira menjadi gula aren), logistik (output), dan pemasaran gula aren. Kedua, aktivitas 

penunjang yang terdiri dari infrstruktur produksi gula aren, pengembangan SDM, 

pengembangan teknologi, dan pengadaan. (c) Produktivitas pengolahan gula aren dari sampel 

informan (petani) di 3 desa menunjukkan bahwa informan 3 memperoleh pengasilan sedikit 

lebih banyak daripada informan 1 dengan perbandingan satu ons, sedangkan Informan 2 

memperoleh penghasilan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kedua petani lainnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa banyaknya nira yang diproduksi serta keputusan menentukan harga 

sangat berpengaruh dalam mendapatkan keuntungan. (d) Hasil analisis SWOT menunjukkan 

bahwa posisi usaha rumah tangga gula aren di Kota Tomohon berada pada kuadran I, yang 

mana dalam posisi ini, usaha rumah tangga gula aren memiliki peluang untuk berkembang 

dan berinovasi dalam pemasaran produk. 

Penelitian juga dilakukan Sopadang, et al. (2012) dalam “Application of Value Chain 

Management to Longan Industry” dengan sumber data wawancara mendalam mengemukakan 

bahwa Eksportir mendapatkan keuntungan yang sangat besar sementara petani mendapatkan 

keuntungan yang kecil terutama dalam bagian outbond logistic, Permasalahan utama dalam 

supply chain adalah penawaran yang berlebihan dari longan. 

Pada penelitian analisis rantai nilai Agribisnis Jamur Kuping menggunakan metode 

kualitatif dengan sumber data wawancara langsung melalui kuesioner yang dilakukan  Irianto 

& Widianti (2013) menunjukkan bahwa (1) Pelaku rantai nilai jamur kuping di Kabupaten 

Karanganyar terdiri dari delapan pelaku, yaitu pembibit, pembaglog, petani produsen, 

pengepul, pedagang besar, pedagang antar kota, pengecer dan konsumen akhir yang 

membentuk pola saluran pemasaran yang tersebar di Tawangmangu, Ngargoyoso, 

Karangpandan, Pongpongan dan Polokarto (Sukoharjo). (2) Tingkat keuntungan secara 

nominal paling tinggi adalah pembudidaya pada semua saluran dengan persentase antara 

78,91 persen sampai dengan 87,48 persen; sedangkan ditinjau dari markup on selling terlihat 

bahwa semua pola pemasaran telah efesien ditinjau dari sisi pembudidaya karena nilainya 

berkisar 80,16 persen sampai dengan 87,60 persen.  

Penelitian tentang rantai nilai komoditas pertanian ubi kayu dilakukan oleh Nugraheni 

(2014) dengan sumber data melalui wawancara mendalam menemukan bahwa margin 

pemasaran yang diperoleh antara petani dengan pedagang penebas sebesar Rp 250,-; 

sedangkan margin pemasaran antara pedagang penebas dengan penggiling sebesar Rp 3.350,-
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; kenaikan margin yang cukup tajam ini terjadi karena proses pengolahan yang telah dilalui 

ubi kayu. Diketahui pula tidak ada margin pemasaran antara penggiling dengan makelar 

krosok (tepung tapioka kasar) karena makelar bertindak sebagai komisioner, margin antara 

makelar krosok dengan pedagang besar tepung tapioka adalah sebesar Rp 1.700,- dan margin 

antara makelar ampas onggok dengan pedagang besar ampas onggok sebesar Rp 1.150,-. 

Pedagang besar tepung tapioka sangat diuntungkan dalam rantai nilai ini dengan profit 

margin sebesar Rp 1.084,- per kilogram nya, hal ini disebabkan karena pedagang pasar 

memiiki kekuatan dalam pemasaran serta informasi yang luas mengenai keadaan pasar dan 

harga. Penelitian rantai nilai terhadap gula jawa dilakukan oleh (Kameo, 2000) menggunakan 

sumber data dari survei dengan dilakukan metode analisis marketing margin di kemukakan 

bahwa terdapat 4 level pemasaran yang dalam distribusi dan pemasaran rantai nilai gula jawa 

di Jawa Tengah, yaitu level dusun, level desa, level kecamatan dan level kabupaten. 

Pemasaran produk dari kios-kios kecil hingga sampai ke supermarket dimana sumber 

komoditas terbanyak berasal dari level dusun. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 

bahwa dari pelaku utama yang ada, yaitu petani, pengepul dusun, pengepul desa, pengepul 

kecamatan, pengepul kabupaten dan pengecer (swalayan) yang memperoleh margin 

pemasaran tertinggi adalah pengecer (swalayan) atau sebesar 38,9 persen dikarenakan 

pengecer (swalayan) mempu mendistribusikan sampai ke pasar ekspor. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang 

diperoleh dari informan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian 

berlandaskan penelitian pada filsafat postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana instrument 

kunci adalah peneliti, teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan “makna” daripada “generalisasi” Sugiyono (2014). 

Metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-

masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian 

menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi 

dengan interprestasi yang rasional dan akurat (Sampit, et al. (2016).  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Dusun Puyang Desa Tajuk Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Dusun Puyang merupakan 

daerah yang keadaan geografisnya yang sangat subur di kaki Gunung Merbabu, serta 

penduduk yang berada di Dusun tersebut mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. 

Petani cabai di dusun tersebut masih mengandalkan informasi hanya dari tengkulak/pengepul 

untuk memperoleh informasi harga maupun memasarkan hasil panennya karena lokasi yang 

cukup jauh dari akses pasar. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai selesai. 

3.3 Penentuan Informan 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan pengertian populasi, tetapi oleh 

Spradley dinamakan “social situitation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: 

tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang bersinergis secara sintetis. Pada 

situasi sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas 

(activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu Sugiyono (2014). Studi 
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rantai nilai komoditas cabai di Dusun Puyang dilakukan dengan mengambil data (informan) 

dari beberapa petani cabai secara purposive atau dengan sengaja, kemudian dilakukan 

penelusuran dengan sistem bola salju untuk mendapatkan informasi pada titik berikutnya 

hingga sampai kepada konsumen, hal ini dilakukan untuk merunut alur aliran rantai nilai dari 

hulu ke hilir. 

Hasil penelitian menggambarkan dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data dan 

informasi yang diperoleh dari informan melalui survei langsung dan wawancara langsung 

dengan pedoman pertanyaan dari kuesioner yang dibuat untuk mendapatkan data pokok dan 

mendapatkan informasi-informasi mengenai rantai nilai komoditas cabai yang ada di Dusun 

Puyang. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah petani Cabai di Dusun 

Puyang yang telah menjadi petani cabai minimal 5 tahun terakhir. Adapun kriteria informan 

kunci lainnya yang akan diwawancarai yaitu sebagai berikut: 

 Kepemilikan lahan 

Peneliti membagi tiga jenis informan kunci yaitu petani bercocok tanam 

dengan lahan menyewa, petani bercocok tanam dengan lahan milik sendiri dan 

petani penggarap lahan milik orang lain dengan kesepakatan bagi hasil. 

 Tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pembeli 

Petani cabai yang melakukan penjualan hasil panennya kepada pedagang yang 

menjadi informan tidak saling memiliki hubungan kekerabatan. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung di lapangan dengan survei melalui wawancara langsung dan observasi. 

Sumber data primer diperoleh dari wawancara semua pelaku rantai nilai yang terkait 

dalam usaha komoditas cabai khususnya yang berada di Dusun Puyang. Fokus penelitian 

adalah kepada rantai nilai dari petani cabai di dusun Puyang hingga sampai ke konsumen 

akhir tanpa adanya perubahan bentuk komoditas. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik survei dalam pengumpulan data. Survei adalah 

metode yang digunakan untuk mendapat data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 
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buatan), tapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

melakukan penyebaran kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya, Sugiyono 

(2014). Sehingga survei merupakan suatu metode untuk memperoleh data yang ada pada saat 

penelitian dilakukan. 

Pengumpulan data melalui tehnik survei dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Peneliti melakukan observasi atau melakukan pengamatan langsung dengan 

mendatangi secara langsung objek penelitian yaitu dari petani cabai dusun Puyang 

hingga nantinya sampai ke konsumen. 

2. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara untuk mendukung penelitian deskriptif kualitatif 

karena observasi saja tidak cukup dalam mengumpulkan data. Wawancara dilakukan 

kepada para pelaku di rantai nilai komoditas cabai Dusun Puyang melalui proses 

interaksi dengan informan/responden dalam penelitian ini. Pertanyaan peneliti dan 

jawaban informan/responden dalam penelitian ini dikemukakan secara tertulis melalui 

kuesioner yang telah dibuat berdasarkan tujuan penelitian. 

3. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan 

dengan topik bahasan penelitian, seperti buku, jurnal serta publikasi terkait. 

 

3.6 Teknik Analisis Data Rantai Nilai 

Porter (1992) berpendapat bahwa dalam rangkaian analisis rantai nilai 

mengidentifikasi kegiatan strategis dan relevan yang menciptakan nilai dan biaya dalam 

bisnis tertentu. Unsur-unsur itu dipadukan oleh nilai yang digunakan untuk menjelaskan 

dalam tahapan: 

a. Inbound logistic: aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, 

penyebaran input pada produk. 

b. Proses/operations: aktivitas yang berhubungan dengan transfer input menjadi produk 

akhir. 

c. Outbound logistic: berupa aktivitas dengan mengumpulkan dan mendistribusikan produk 

pada pembeli. 
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Aktivitas ekonomi dalam penelitian rantai nilai akan di hitung dengan konsep margin. 

Baik untuk mengetahui marketing margin dan profit margin. Rumus perhitungan marketing 

margin dan profit margin adalah sebagai berikut: 

Marketing Margin, MMi = (Psi – Pbi)/Psi*100 atau MMi = Ci +  1 

Profit Margin, PMi =  1 atau  PMi = (MMi – Ci)/Psi*100          Kameo (2000) 

Dimana:  

MMi = Marjin Pemasaran pada pasar tingkat ke-i 

PMi  = Profit Marjin pada pasar tingkat ke-i 

Psi     = Harga jual pada tingkat ke-i 

Pbi    = Harga beli pada pasar tingkat ke-i 

Ci      = Biaya-biaya penjualan pada tingkat ke-i 

 1        = Keuntungan bersih pada pasar tingkat ke-i 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif Penelitian 

Dusun Puyang merupakan daerah dengan keadaan geografisnya yang sangat subur di 

kaki Gunung Merbabu. Wilayah ini dibatasi oleh sungai dengan wilayah dusun lain yang 

paling dekat dengan wilayah tersebut. Baik di sebelah utara, barat, selatan maupun timur. 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administratif Dusun Puyang Desa Tajuk. 

 

Sumber: Google maps 

Secara administratif, wilayah Dusun Puyang terdiri dari 2 Rukun Tetangga. Yang 

masuk di Kelurahan Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dengan keadaan 

geografis yang berada di kaki Gunung Merbabu, maka Dusun Puyang memiliki berbagai 

macam kegiatan bercocok tanam pertanian. Pertanian merupakan Lapangan Usaha Utama 

tertinggi yang ada di Dusun Puyang jika dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. 

Kepala Dusun Puyang menyatakan bahwa saat ini mayoritas penduduk Puyang adalah 

bekerja sebagai petani. 

“Hampir semua warga itu bekerja sebagai petani mas, lebih banyak bercocok tanam 

sayuran seperti cabai, kubis, tomat, wortel, jipan, buncis dan lain-lain. Hanya beberapa saja 

yang tidak bertani, itu paling ya keluarga-keluarga muda.” Sukirman (2018) 

Selain penghasil sayur, Dusun Puyang memiliki jarak yang cukup jauh dengan pasar 

sayur yang paling dekat dengan daerah tersebut. Sehingga proses penjualan hasil pertanian, 

terkhusus komoditas cabai dilakukan dengan menjual kepada tengkulak/pengepul yang 

berada atau masuk di Dusun Puyang. Petani cabai memilih menjual kepada 
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tengkulak/pengepul yang ada atau masuk di daerah tersebut karena faktor pasar yang jauh 

dan komoditas cabai tidak hanya sekali panen sehing petani cabai tidak mau terbebani dengan 

ongkos distribusi ke pasar pasca panen. 

“Hasil panen biasanya saya jual ke pengepul pasar pagi Salatiga yang mencari 

dagangan, kalau langsung jual ke pasar jaraknya jauh. Belum lagi ongkos kirimnya, 

mending waktu dan ongkos ke pasar buat yang lain. Tapi kalau pedagangnya gak lewat, saya 

yang menghubungi pedagangnya.” Suyatno (2018)  

Praktek penjualan yang biasa dilakukan oleh petani cabai ke tengkulak/pengepul yang 

ada atau masuk di daerah Dusun Puyang adalah dengan sistem tawar menawar. Petani 

menganggap bahwa tengkulak/pengepul yang berperan sebagai jalur agar hasil tanaman yang 

dipanen bisa dipasarkan atau terjual. Biasanya petani yang telah selesai panen akan 

menawarkan hasil panennya tersebut kepada para tengkulak/pengepul dengan menanyakan 

harga cabai sekarang. Atau, para tengkulak/pengepul yang mendatangi ke petani untuk 

menanyakan apakah memiliki hasil panen atau tidak. Setelah petani cabai dan 

tengkulak/pengepul ini bertemu, tengkulak/pengepul ini akan melihat kondisi dari hasil panen 

cabai dan menawarkan harga. Lalu terjadilah tawar menawar hingga akhirnya terjadi 

kesepakatan harga. Penyerahan uang pembayaran dapat langsung dilakukan secara cash 

setelah dilakukan penimbangan atau dengan memberikan uang di muka terlebih dahulu 

kemudian menyerahkan sisanya di kemudian hari, tergantung dari kesepakatan antara petani 

dengan tengkulak/pengepul yang membeli. Namun jika dilakukan uang di muka terlebih 

dahulu, biasanya tengkulak/pengepul tersebut akan segera membayarkan kekurangan uang di 

muka setelah membawa hasil pertanian tersebut ke pasar.  

4.2 Rantai Nilai Komoditas Cabai di Dusun Puyang 

Dalam teori rantai nilai Porter, menjadikan rantai nilai sebagai alat untuk 

mengidentifikasi semua aktivitas yang dilakukan sampai pada konsumen akhir. Sehingga 

rantai nilai dapat dijadikan untuk mengidentifkasi dimana melihat komponen biaya serta guna 

memahami lebih baik hubungan produsen dengan pemasok dan pelanggan dalam aktivitas 

ekonominya. Dalam penelitian ini melakuikan analisis komoditas cabai di dusun Puyang 

dengan petani sebagai key informan yang dibedakan menjadi 3 berdasarkan status 

kepemilikan lahan, yaitu: petani penyewa lahan, petani pemilik sekaligus penggarap lahan, 

dan yang terakhir petani penggarap. Di mana semua petani tersebut telah bertani komoditas 

cabai minimal 5 tahun.   
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Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan, komoditas cabai yang di 

produksi oleh petani di dusun Puyang disalurkan ke konsumen dengan berbagai macam alur. 

Pelaku yang ada dalam rantai nilai komoditas cabai di Dusun Puyang adalah petani, 

pengepul, tengkulak kecil, tengkulak sedang, tengkulak besar, pengecer, pedagang sayur 

keliling, dan konsumen akhir.  

Penelusuran rantai yang di mulai dari key informan petani penyewa lahan di dapati 

bahwa petani cabai di dusun Puyang, menjual hasil panen cabai kepada pengepul, dimana 

pengepul tersebut membawa cabai tersebut untuk di jual kembali di pasar pagi Salatiga. Di 

pasar pagi Salatiga, oleh pengepul tidak hanya dijual langsung ke konsumen akhir. Namun 

juga menjualnya kepada pengecer dan pedagang sayur keliling sebelum sampai ke konsumen 

akhir. 

“Saya biasa membawa barang dagangan ke pasar pagi Salatiga mas. Di pasar pagi 

barang dagangan dibeli oleh pedagang sayur keliling kalau masih subuh dan kebanyakan 

konsumen langsung kalau sudah pagi. Ada juga yang saya jual ke pengecer yang ada di 

sana”. Tuminem (2018) 

Didapati alur pertama pola rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.2 Alur 1 pola rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang. 

Sumber : Data Primer, 2018 (data diolah) 

Karena cabai yang dibeli oleh pengepul bukan hanya dijual ke konsumen langsung, maka 

peneliti mencoba mendalami lebih lanjut dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 

pengecer dan pedagang sayur keliling yang membeli cabai dari pengepul. Hasil wawancara 

mendalam kepada pengecer, didapatkan pengecer menjual cabai dipasar pagi ke pedagang 

sayur keliling dan konsumen langsung dengan harga yang sama seperti pengepul menjual 

cabai ke konsumen. Hal ini memang dilakukan dengan kesepakatan guna menjaga kesetaraan 

harga di tingkat pedagang di pasar tersebut.  

Petani Penyewa Pengecer Konsumen Akhir 
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“Yang beli ya kebanyakan ibu-ibu yang berbelanja ke pasar mas, kalau masih subuh gitu 

pembeli kebanyakan oleh pedagang sayur keliling yang pakai gerobak-gerobak itu.”  Mukini 

(2018) 

Sedangkan penelusuran terhadap pedagang sayur keliling didapati bahwa langsung 

menjual cabai ke konsumen langsung dengan berkeliling di perumahan-perumahan daerah 

Salatiga dan desa-desa daerah Getasan yang searah dengan pulang ke rumahnya. 

“Saya jual keliling ke daerah perbatasan Salatiga-Kopeng aja mas, sama desa-desa 

daerah Getasan yang searah dengan jalan pulang ke rumah. Jadi biar ngurangin ongkos 

bensinnya”. Darmadi (2018) 

Dapat digambarkan alur pola kedua dan alur pola ketiga sebagai berikut: 

  

Gambar 4.3 Alur 2 pola rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang. 

Sumber : Data Primer, 2018 (data diolah) 

 

Gambar 4.4 Alur 3 pola rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang. 

Sumber : Data Primer, 2018 (data diolah) 

Penelusuran melalui wawancara mendalam dilanjutkan kepada pedagang sayur keliling 

yang membeli cabai dari pengecer. Hasil penelusuran didapatkan bahwa pedagang sayur 

keliling menjual langsung ke konsumen dengan mengemasnya terlebih dahulu menjadi per 

1/4Kg-an. Adapun penjualannya adalah dengan dijajakan berkeliling di daerah Desa Nobo, 

Desa Jetak, Desa Samirono dan Desa Batur.  

“Sebelum keliling cabainya tak bungkusi dulu mas, saya bungkusi menjadi 1/4Kg-an 

biar lebih mudah menjualnya. Biasanya saya jual keliling ke daerah Desa Nobo, Desa Jetak, 

Desa Samirono, Desa Batur. Ya sekitaran situ. Anik (2018) 

Didapati alur pola keempat sebagai berikut: 

Petani 
Penyewa 

Pengepul Pengecer 
Konsumen 

Akhir 

Petani 
Penyewa 

Pengepul 
Pedagang 

sayur keliling 
Konsumen 

Akhir 
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 Gambar 4.5 Alur 4 pola rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang. 

Sumber : Data Primer, 2018 (data diolah) 

Hal lain di dapatkan dari penelusuran alur rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang 

terhadap key informan petani pemilik sekaligus penggarap. Petani di dusun Puyang, menjual 

hasil panen cabai kepada tengkulak sedang karena faktor hutang. Didapati bahwa tengkulak 

sedang meminjamkan modal kepada petani dalam produksi pertanian cabainya, sehingga 

ketika sudah panen petani harus menjualnya kepada tengkulak sedang untuk sebagian 

melunasi hutangnya dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari. Dimana tengkulak sedang 

kemudian menjual cabai ke tengkulak besar di Muntilan. Namun karena keterbatasan ijin 

oleh tengkulak besar, peneliti tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terhadap pelaku 

tengkulak besar. Namun informasi yang diperoleh dari tengkulak sedang, cabai yang sudah 

sampai ke tengkulak besar akan dibawa ke pasar Induk Jakarta dan Sumatra. 

“Saya menjual ke Widah (Tengkulak sedang) karena dia mau memodali dahulu saat 

saya mau menanam cabai mas, nanti dibayar kalau pas udah panen. Bahkan juga mau 

membelikan ke pasar kebutuhan persiapan lahan sebelum tanam seperti plasticmulsa gitu, 

tinggal nanti saya ambil di rumahnya.” Sudi (2018). 

Jika terjadi kelangkaan pasokan di Pasar Johor Semarang, Tengkulak sedang juga 

mengirimkan cabai ke pengecer yang ada di pasar Johor Semarang dengan dihubungi 

pengecer melalui telepon. Oleh pengecer dipasar Johor Semarang, cabai kemudian langsung 

dijual kepada konsumen yang membeli di pasar Johor tersebut. 

“Kalau yang baku, saya mengirim cabainya ke juragan saya yang di Muntilan. Saya 

mengirim ke pasar Johor Semarang kalau hanya kekurangan pasokan saja mas, biasanya 

saya di hubungi lewat telefon”. Widah (2018). 

Hasil penelusuran sebagai berikut untuk alur pola ke lima dan alur pola ke enam : 

  

Gambar 4.6 Alur 5 pola rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang. 

Sumber : Data Primer, 2018 (data diolah) 

Petani 
Penyewa 

Pengepul Pengecer 
Pedagang 

sayur keliling 
Konsumen 

Akhir 

Petani Pemilik Tengkulak sedang Tengkulak besar 
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Gambar 4.7 Alur 6 pola rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang. 

Sumber : Data Primer, 2018 (data diolah) 

Penelusuran terhadap key informan petani penggarap melalui wawancara mendalam 

didapatkan pelaku lain pada alur pola rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang. Petani 

menjual hasil panen cabainya kepada tengkulak kecil, yang kemudian tengkulak kecil 

menjual kepada tengkulak sedang. Adapun perlakuan alur setelah sampai di pengepul sedang 

yaitu sama seperti pada alur ke 5 dan alur ke 6 pola rantai nilai komoditas cabai di dusun 

Puyang. Dari hasil penelusuran alur ke 7 dan alur ke 8 pola rantai nilai komoditas cabai di 

dusun Puyang digambarkan sebagai berikut: 

  

Gambar 4.8 Alur 7 pola rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang. 

Sumber : Data Primer, 2018 (data diolah)  

 

Gambar 4.9 Alur 8 pola rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang. 

Sumber : Data Primer, 2018 (data diolah) 

Apabila digambarkan secara utuh rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang akan 

nampak sebagai berikut : 
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Gambar 4.10 Peta Rantai Nilai Komoditas Cabai di Dusun Puyang 

Alur 1              Alur 3            Alur 4            Alur 2          Alur 6            Alur 8            Alur 7          Alur 5 

Petani 

Penyewa Pemilik Penggarap Pemilik 

        

Pengepul     

        

     Tengkulak kecil  

        

    Tengkulak sedang 

        

      Tengkulak besar 

        

  Pengecer   

        

 Pedagang sayur keliling       

        

        

Konsumen Akhir 

Sumber : Data Primer, 2018 (data diolah) 

Setiap petani dalam pola rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang mempertahankan 

posisinya dalam menjual hasil panennya dengan alasan masing-masing. Hal tersebut 

menjelaskan, dengan semakin panjang rantai maka semakin banyak pelaku yang terlibat. 

Dengan demikian bahwa semakin panjang alur rantai nilai yang terjadi semakin banyak 

pelaku yang terlibat dalam menikmati margin pemasaran. Karena naiknya harga komoditas 

dapat terjadi karena banyaknya pelaku yang terlibat dalam alur pemasaran. 
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Dari peta rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang terlihat bahwa alur rantai nilai 

terpendek adalah pada alur 1 dengan hanya dua pelaku yang terlibat dan alur rantai nilai 

terpanjang adalah pada alur 4, 7 dan 8, dengan masing-masing alur terdapat empat pelaku 

yang terlibat. 

Dari penelusuran peta rantai nilai tersebut, didapati 3 pelaku yang pertama membeli 

langsung produk cabai ke produsen (petani) yaitu pengepul, tengkulak kecil dan tengkulak 

sedang. Dan ditemukan bahwa tengkulak kecil menjual kepada tengkulak sedang, dimana 

ditemukan bahwa tengkulak sedang juga berperan sebagai pembeli langsung pertama produk 

komoditas cabai di dusun Puyang. 

Hal berbeda didapatkan peneliti dengan penelitian sebelumnya, dalam rantai nilai 

cabai ini, tiap pelaku tidak memerlukan distributor untuk memasarkan komoditasnya sampai 

ke konsumen. Berbeda dengan penelitian tentang rantai nilai susu kambing oleh Anam (2014) 

yang harus membutuhkan distributor untuk memasarkan produknya untuk sampai ke 

konsumen. 

4.3 Rantai Nilai Berdasarkan Teori Porter 

Dalam rantai nilai Porter, rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara-cara 

menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Aktivitas nilai terbagi dalam dua golongan besar, 

yaitu aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Dalam penelitian ini, penelitian hanya akan 

mengidentifikasi aktivitas primer saja yang ada dalam rantai nilai komoditas cabai di dusun 

Puyang. Aktivitas primer merupakan aktivitas yang lebih berhubungan langsung ke 

pembuatan produk secara fisik, menjual dan menyampaikannya kepada pembeli serta 

aktivitas dalam layanan purna jual. Unsur-unsur dalam aktivitas primer tersebut melipui 

aktivitas Inbound Logistic, aktivitas proses/operations dan aktivitas Outbound logistic. Dalam 

peta rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang terdapat 6 pelaku utama yaitu, Petani, 

Pengepul, Pengecer, Pedagang sayur keliling, Tengkulak kecil dan Tengkulak besar. 

Inbound Logistik: 

A. Petani 

Petani merupakan pelaku utama pertama yang ada dalam rantai nilai cabai di dusun 

Puyang. Petani dalam rantai nilai ini terbagi menjadi 3, yaitu petani penyewa lahan, petani 

pemilik sekaligus penggarap lahan, dan petani penggarap lahan. 
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“Saya memulai bertanam cabai ini sudah sejak 2012 mas, dengan menyewa lahan milik 

pemerintah desa Tajuk. Ada 2.052 m
2 

lahan yang saya sewa. Kalau waktu pemanenan 

biasanya nyambat, ada 4 orang.” Suyatno (2018) 

“Saya nanam cabai sudah lama mas, sejak anak saya mau masuk SMP. Lahan yang saya 

garap milik sendiri, warisan dari orang tua.” Sudi (2018) 

“Lahan yang saya kerjakan milik kakak saya yang di tinggal kerja keluar pulau. Jadi 

modal usahanya dan hasil panennya nanti di bagi 2.” Kristiyono (2018) 

Aktivitas utama petani dalam dalam rantai nilai cabai di dusun Puyang antara lain: 

Petani dalam rantai nilai ini terbagi menjadi 3 berdasarkan lahan yang diusahakannya. 

Pada alur 1 sampai alur 4 rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang, petani sebagai 

produsen lahan yang diusahanya adalah dengan menyewa lahan milik pemerintah desa Tajuk 

sejak tahun 2012 dengan total luas lahan yang disewa 2.052 m
2
. Aktivitas pertama dalam 

kegiatan penyediaan inbound logistic ini meliputi: peralatan pertanian, benih tanaman, pupuk 

kimia maupun pupuk kandang dan obat hama. Adapun oleh petani diperoleh melalui toko tani 

yang ada di dipasar Getasan dan Pasar Salatiga serta untuk pupuk, pupuk kimia membeli dari 

kelompok Tani Ngudi Waras yang ada di dusun Puyang dengan harga yang disubsidi 

sedangkan pupuk kandang dari Peternak ayam dan peternak sapi yang ada disekitar daerah 

Puyang. Perolehan bibit dilakukan sendiri dengan membeli benih pada toko tani di Pasar 

Salatiga. Yang kemudian disemai sendiri hingga nantinya siap tanam. Jenis Cabai yang di 

tanam adalah jenis cabai keriting varietas benih Jacko 99 dan cabai rawit varietas Prima 

Argihorti. Biaya tetap yang dibutuhkan dalam aktivitas inbound logistic ini adalah Rp. 

1.263.250,- selama musim penghujan. 

Pada alur 5 dan alur 6 petani sebagai produsen, lahan yang diusahakannya adalah milik 

sendiri dari perolehan hasil warisan orang tua sejak tahun 2009. Adapun lahan yang di garap 

seluas 1.144 m
2
. Aktivitas pertama dalam kegiatan penyediaan inbound logistic ini meliputi: 

peralatan pertanian, perolehan bibit, pupuk kimia maupun pupuk kandang dan obat hama. 

Adapun oleh petani dialur ini diperoleh melalui toko tani yang ada di dipasar Ngablak. Untuk 

pupuk kimia diperoleh dari kelompok Tani Ngudi Waras yang ada di dusun Puyang dengan 

harga subsidi sedangkan pupuk kandang dari produksi sendiri. Perolehan bibit dengan 

membeli dari pedagang bibit cabai yang ada disekitar dusun Puyang. Persiapan lahan 

mencangkul dilakukan 2orang dengan dibantu oleh bapaknya. Biaya tetap yang dibutuhkan 

dalam aktivitas inbound logistic ini adalah Rp. 259.690,- selama musim penghujan. 
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Pada alur 7 dan alur 8 petani sebagai produsen, lahan yang diusahakannya adalah milik 

kakanya. Adapun lahan yang di garap seluas 779 m
2
. Aktivitas pertama dalam kegiatan 

penyediaan inbound logistic ini meliputi: peralatan pertanian, perolehan bibit, pupuk kimia 

maupun pupuk kandang dan obat hama. Adapun oleh petani dialur ini diperoleh melalui toko 

tani yang ada di dipasar Getasan. Untuk pupuk kandang diperoleh dari Peternak ayam dan 

peternak sapi yang ada disekitar daerah Puyang. Perolehan bibit dengan membeli dari 

pedagang bibit cabai yang ada disekitar dusun Puyang. Persiapan lahan mencangkul 

dilakukan sendiri oleh petani. Biaya tetap yang dibutuhkan dalam aktivitas inbound logistic 

ini adalah Rp. 372.986,- selama musim penghujan. 

B. Pengepul 

Aktivitas yang dilakukan tengkulak adalah terjadi pada alur 1 sampai alur 4 rantai nilai 

komoditas cabai di dusun Puyang dalam memperoleh hasil pertanian adalah mencari sumber 

input tersebut ke petani cabai yang ada didusun Puyang serta daerah sekitar dusun Puyang 

dengan melakukan komunikasi dengan para petani setiap harinya atau justru petani langsung 

menawarkan hasil panenannya ke tengkulak. Jika tidak mendapatkan komoditas cabai, maka 

pengepul akan memesan ke temannya yang juga sebagai pengecer di pasar pagi Salatiga. 

C. Pengecer 

Aktivitas yang dilakukan Pengecer alur 3 dan alur 4 rantai nilai komoditas cabai di dusun 

Puyang dalam memperoleh hasil pertanian adalah mencari sumber input tersebut dengan 

datang ke pasar pagi Salatiga. Sesampainya di pasar pagi, pengecer melakukan komunikasi 

kepada pengepul dengan menawarkan untuk membeli cabai kepada pengepul atau malah di 

kasih bagian langsung oleh pengepul untuk membeli dagangannya. Karena memang antara 

pengecer dan pengepul telah lama bekerja sama dan masuk dalam kelompok pedagang sayur 

Ngunung Merbabu pasar pagi Salatiga. Sedangkan aktivitas pengecer pada alur 6 dan alur 8 

dalam memperoleh inputnya adalah dengan menelefon tengkulak sedang untuk mengirimkan 

barang dagangannya. 

D. Pedagang Sayur Keliling 

Aktivitas yang dilakukan pedagang sayur keliling pada alur 2 dan alur 3 rantai nilai 

komoditas cabai di dusun Puyang dalam memperoleh hasil pertanian adalah mencari sumber 

input tersebut dengan datang ke pasar pagi Salatiga. Sesampainya di pasar pagi pedagang 



 
 

30 
 

sayur keliling akan membeli kepada pengepul ataupun pengecer yang ada di pasar pagi 

Salatiga. 

 

 

E. Tengkulak Kecil 

Aktivitas yang dilakukan tengkulak kecil pada alur 7 dan alur 8 rantai nilai komoditas 

cabai di dusun Puyang dalam memperoleh hasil pertanian adalah mencari sumber input 

tersebut dengan membelinya dari petani dengan mendatanginya langsung dengan kendaraan 

sepeda motor. 

F. Tengkulak Sedang 

Tengkulak besar mendapatkan hasil pertanian dari petani dengan dihubungi lewat 

SMS/WA. Petani yang menyetor ke tengkulak sedang adalah petani yang dimodali usaha 

pertaniannya oleh tengkulak sedang. 

Proses/Operations 

A. Petani 

Dalam proses/operations adalah kegiatan transformasi input menjadi output.  Petani pada 

alur 1 sampai alur 4 rantai nilai komoditas cabai di dusun Puyang melakukan persiapan lahan 

adalah dengan melakukan pencangkulan yang di lakukan oleh tenaga bantu (2 orang). 

Sedangkan pada alur 4 sampai alur 6 dilakukan oleh petani sendiri dengan dibantu ayahnya 

dan pada alur 7 sampai alur 8 dilakukan oleh petani sendiri. Lahan yang dicangkul akan 

dibuat bedeng-bedeng yang didalamnya telah di dikasih pupuk kandang, Kemudian 

diselimuti plastik mulsa guna menghindarkan tanaman dari tumbuhan gulma. Setelah lahan 

siap, Petani memutuskan menanam cabai dengan memperhatikan waktu untuk 

memperkirakan waktu panen agar nantinya petani tetap memiliki pendapatan pada jangka 

waktu tertentu.  

Adapun bibit pada alur 1 sampai alur 4 rantai adalah dengan semai sendiri. Dari proses 

semai hingga siap tanam membutuhkan waktu selama 40-45hari dan antara hari ke 15-20 

akan dipindahkan ke plastic polybag kecil per bibit, sebelum nantinya ditanam ke lahan yang 

sudah dicangkul dengan dibuat bedeng-bedeng. Sedangkan pada alur 5 sampai alur 8 bibit 

diperoleh dari pedagang bibit cabai yang ada disekitar dusun Puyang dan tinggal tanam 
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ketika umur bibit sudah waktunya untuk ditanam.  Setelah penanaman bibit, kemudian 

dilakukan pemupukan dan penyemprotan anti hama. Jenis pupuk yang digunakan adalah 

pupuk Urea, pemupukan dengan menggunakan pupuk Urea dilakukan 20hari setelah 

penanaman dan ketika tanaman memasuki umur 3bulan diwaktu masa pertumbuhan. Untuk 

pupuk urea, petani pada alur 7 dan alu 8 mendapatkan tanpa harga subsidi sedangkan petani 

pada alur 1 sampai alur 6 mendapatkan subsidi dari pemerintah dengan harga menjadi Rp. 

95.000/sak dari harga sebenarnya Rp.115.000,-/sak, walaupun pemberian subsidi belum 

secara kontinu didapatkan meskipun di dusun Puyang sudah ada kelompok tani. 

Dalam penyemprotan hama, Petani pada alur 1 sampai alur 8 melakukan perlakuan yang 

sama dari tanaman cabainya, yaitu melakukan setiap 5 hari sekali dimulai dari setelah masa 

tanam dan satu minggu (7 hari) sekali setelah tanaman berbuah. Adapun obat anti hama yang 

digunakan adalah obat-obatan pestisida dan penyubur yang dicampur sesuai dosis dan 

dimasukkan kedalam tangki penyemprot. Rata-rata untuk 1.000 batang tanaman satu bulan 

pertama menghabiskan 2 tangki, umur 2-3bulan menghabiskan 3-4 tangki dan umur diatas 

3bulan dapat menghabiskan 4-5 tangki. Hal ini dilakukan petani untuk menjaga kualitas 

tanaman dan hasil panen, serta menghindarkan dari serangan hama.  

Kegiatan dalam aktivitas proses ini petani melakukan perawatan dan pemeliharaan 

dengan menggunakan peralatan-peralatan tani, adapaun biaya per musim dari petani alur 1 

sampai alur 4 adalah Rp 7.406.000,-, petani alur 5 dan alur 6 Rp. 2.143.000,- petani alur 7 

dan alur 8 Rp. 2.858.000,- 

B. Pengepul 

Aktivitas yang dilakukan oleh pengepul pada alur 1 sampai alur 4 ketika telah 

mendapatkan hasil panen dari petani adalah melakukan pengemasan untuk siap diangkut pada 

pasar pagi Salatiga. Yang setiap harinya pukul 02.00WIB akan ada mobil pasar pagi yang 

akan mengangkut barang hasil pertanian untuk dibawa ke pasar pagi Salatiga, dan setelahnya, 

aktivitas yang dilakukannya adalah penimbangan untuk dijual kepada pengecer, pedagang 

pasar pagi maupun konsumen langsung.  

C. Pengecer 

Aktivitas proses yang dilakukan Pengecer alur 3 dan alur 4 adalah melakukan 

penimbangan dan menyiapkan lapak untuk menjajakan barang dagangannya.  

D. Pedagang Sayur Keliling 
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Aktivitas proses yang dilakukan pedagang sayur keliling pada alur 2 dan alur 3 adalah 

hanya dengan mengemasi cabai ke dalam plastik putih kiloan. Adapun berat yang dibungkus 

adalah menjadi 1/4 kg, 1/2kg dan 1kg.  

E. Tengkulak Kecil 

Aktivitas yang dilakukan oleh tengkulak kecil pada alur 7 dan alur 8 hanya 

mencampur/menyatukan hasil penen cabai yang telah diperoleh menjadi satu yang 

dikemudian dimasukkan kedalam karung. Dan membawanya ke tengkulak sedang.  

F. Tengkulak Sedang 

Aktivitas yang dilakukan oleh tengkulak sedang pada alur 5 sampai alur 8 yaitu 

mencampur/menyatukan hasil penen yang telah diperoleh menjadi satu yang dikemudian 

dimasukkan kedalam karung. Kemudian menimbangnya dan membawanya ke tengkulak 

besar yang ada di Muntilan ataupun pengecer di pasar Johor Semarang.  

Outbond Logistic 

A. Petani 

Aktivitas yang dilakukan oleh petani pada tahap ini adalah melakukan pemetikan hasil 

panen serta mendistribusikannya ke pelaku lain. 

Pada setiap alur, pemetikan dapat dilakukan pada waktu pagi atau siang hari tergantung 

kesiapan petani dalam memanennya. Pemetikan ini dilakukan ketika tanaman sudah berbuah 

sesuai dengan standar yang diberikan oleh tengkulak/pengepul yang akan membeli hasil 

penennya. Standar yang diberikan adalah barang tidak cacat (buah mulus), sudah matang 

(ditandai dengan warna merah atau agak kemerahan), tidak kering dan pajang (minimal 

10cm). Jika tidak memenuhi standar tersebut, oleh petani biasanya dikonsumsi sendiri atau 

tetap dibeli dengan harga yang lebih rendah. Untuk aktivitas pemanenan dilakukan oleh 

petani sendiri dengan dibantu oleh tetangga sekitar. Pada alur 1 sampai alur 4 rantai nilai, 

ketika petani cabai telah selesai memanen, biasanya akan langsung didatangi oleh pengepul 

yang mencari dagangan hasil pertanian disekitar dusun Puyang. Namun ada kalanya saat 

harga cabai turun, petani yang akan berusaha menghubungi pengepul. Sedangkan pada alur 5 

dan alur 6, petani jika sudah panen harus menyetorkannya ke tengkulak sedang karena telah 

membiayai semua biaya produksinya dari usaha pertaniannya. Dan pada alur 7 dan alur 8, 

petani jika sudah panen menjualnya ke tengkulak kecil karena juga telah membiayai sebagian 
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biaya produksinya dari usaha pertaniannya. Adapun biaya selama pemanenan selama 

semusim oleh petani alur 1 sampai alur 4 adalah Rp. 1.601.000,-, Sedangkan pada alur 5 dan 

alur 6 adalah Rp. 1.335.000,- pada alur 7 dan alur 8 Rp. 720.000,- 

“Saya menjual ke Widah (tengkulak sedang) karena dia mau memodali dahulu saat saya 

mau menanam cabai mas, nanti dibayar kalau pas udah panen. Bahkan juga mau 

membelikan kepasar kebutuhan persiapan lahan sebelum tanam seperti plasticmulsa gitu, 

tinggal nanti saya ambil di rumahnya.” Sudi (2018). 

Tanaman cabai adalah tanaman yang dapat di panen berkali kali. Pada alur 1 sampai alur 

4 petani dapat memanen hingga 13 kali panen, dengan total produksi 1.339Kg. Dengan di 

jual kepada pengepul dengan harga Rp.32.500,-/Kg untuk cabai rawit dan Rp. 25.000,-/Kg 

untuk cabai keriting. Sedangkan pada alur 5 dan alur 6 petani dapat memanen hingga 11 kali 

panen dengan total produksi 825Kg. Dengan di jual ke tengkulak sedang dengan harga Rp. 

34.000,-/Kg. Dan pada alur 7 dan alur 8 petani dapat memanen hingga 12 kali panen dengan 

total produksi 480Kg. Dengan di jual ke tengkulak kecil dengan harga Rp. 29.000,-/Kg. 

B. Pengepul 

Aktivitas yang dilakukan oleh tengkulak pada alur 1 sampai alur 4 ketika telah 

mendapatkan input, maka akan langsung menjualnya ke konsumen yang ada di pasar pagi 

Salatiga. Dan ada sebagian dibagi/tawarkan ke pengecer lain yang membutuhkan. Pengepul 

menggunakan jasa mobil angkut yang setiap paginya pukul 02.00 datang kerumahnya untuk 

mengirim muatan ke pasar pagi Salatiga dan akan sampai pasar pagi Salatiga sekitar pukul 

03.00 pagi karena mobil yang mengangkut juga harus mengambil hasil pertanian oleh 

pedagang lain. Pengepul membeli hasil panen dari petani dengan harga Rp. 32.500,-/Kg 

untuk cabai rawit dan  Rp. 25.000,-/Kg untuk cabai keriting. Kemudian Cabai tersebut oleh 

pengepul di bawa ke pasar pagi Salatiga untuk di pasarkan, dengan dijual ke pedagang sayur 

keliling dan konsumen langsung seharga Rp. 37.500,- untuk cabai rawit dan Rp. 30.000,- 

untuk cabai keriting.  Pengepul juga menjual kepada pengecer dengan harga yang lebih 

rendah yaitu Rp. 35.500,- untuk cabai rawit dan Rp. 28.000,- untuk cabai keriting, namun 

dengan persyaratan pengepul juga diperkenankan untuk membeli barang dagangan lain dari 

pengecer dengan harga yang lebih rendah pula. Menurut pengepul, hal ini dilakukan untuk 

keseragaman harga dipasar tersebut, serta agar barang dagangan juga segera laku.  

“Kalau jual ke pengecer, saya jual dengan mengambil laba separuh dari saya jual 

langsung ke pembeli mas, karena itu memang sudah kesepakatan para pedagang yang ada 
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dipasar pagi agar harga yang sampai ke pembeli sama. Tapi ya dengan kesepakatan, saya 

juga dapat membeli barang dagangan dari pengecer dengan perlakuan harga yang sama 

agar nantinya saya jual ke pembeli harganya setara dengan pedagang yang lain. Lagipula 

biar dagangannya juga cepat laku mas, daripada nanti tidak habis dan dibawa pulang lagi”. 

Tuminem (2018) 

C.   Pengecer 

Dalam aktivitas ini yang dilakukan oleh Pengecer alur 3, alur 4, alur 6 dan alur 8 adalah 

menjualnya langsung kepada konsumen. Pengecer menjual dengan harga yang sama dengan 

pengepul yaitu Rp. 37.500,-/Kg untuk cabai rawit dan Rp. 30.000,-/Kg namun pengecer alur 

6 dan alur 8 mendapat cabai dari tengkulak sedang dengan harga 43.750,-/Kg dan karena 

sedang terjadi kelangkaan pasokan oleh pengecer di pasar Johor Semarang dijual ke 

konsumen seharga Rp. 51.000/Kg. 

“Saya ambil dari mbak Widah (tengkulak sedang) ketika hanya kekurangan pasokan 

saja mas. Ya kalau harga normal hanya ambil untung Rp. 2.000,- sampai Rp.5.000,- saja, 

tetapi karena pas barangnya lagi susah saya ambil untungnya 15-20 persen dari harga 

pembelian”. Wati (2018). 

D.   Pedagang Sayur Keliling 

Aktivitas dilakukan pedagang sayur keliling pada alur 2 dan alur 3 adalah dengan 

menjual barangnya langsung ke konsumen Rumah Tangga dengan dikemas ke dalam plastik 

putih kiloan. Pedagang sayur keliling menjual ke konsumen seharga Rp. 12.500- per 1/4 kg 

untuk cabai rawit dan Rp. 10.625,-per 1/4kg untuk cabai keriting atau Rp. 50.000,- per Kg 

untuk cabai rawit dan Rp. 42.500,- per Kg untuk cabai keriting. 

E.   Tengkulak Kecil 

Aktivitas yang dilakukan tengkulak kecil pada alur 7 dan alur 8 adalah dengan membawa 

barangnya ke tengkulak sedang. Tengkulak kecil membeli dari petani seharga Rp. 29.000,-

/Kg dan di beli oleh tengkulak sedang dengan harga Rp. 34.000,-/Kg. 

F.   Tengkulak Sedang 

Aktivitas yang dilakukan tengkulak sedang pada alur 5 sampai alur 8 adalah dengan 

membawa barangnya ke tengkulak besar. Pengepul sedang mendapat cabai dengan membeli 

dari tengkulak kecil dan petani dengan harga Rp. 34.000,-/Kg. Dan dijual ke tengkulak 
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sedang dengan harga Rp. 40.800,-/Kg dan juga ke pengecer yang ada di pasar Johor 

Semarang dengan harga Rp. 44.000,-/Kg. 

Alur rantai nilai porter berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh setiap pelakunya, dapat 

tergambar sebagai berikut ini. 

Tabel 4.1 Aktivitas Pelaku Rantai Nilai Porter Komoditas Cabai di Dusun Puyang. 

Pelaku Rantai 

Nilai 

Aktivitas 

Inbound Logistic Proses Outbound Logistic 

Petani penyewa 

lahan 

Sewa lahan, 

Penyiapan lahan, 

Pembelian penyedian 

peralatan pertanian, 

benih tanaman, pupuk 

kimia, pupuk kandang 

dan obat hama. 

Penyemaian, 

Penanaman dan 

Pemeliharaan. 

Pemanenan, 

Penjualan. 

Petani pemilik 

sekaligus 

penggarap lahan 

Penyiapan lahan, 

Pembelian penyedian 

peralatan pertanian, 

bibit tanaman, pupuk 

kimia dan obat hama. 

Pengolahan lahan, 

Penanaman, 

Pemeliharaan. 

Pemanenan, 

Penjualan. 

Petani 

penggarap lahan 

Penyiapan lahan, 

Pembelian penyedian 

peralatan pertanian, 

bibit tanaman, pupuk 

kimia, pupuk kandang 

dan obat hama. 

Pengolahan lahan, 

Penanaman, 

Pemeliharaan. 

Pemanenan, 

Penjualan. 

Pengepul Pembelian cabai, 

Penimbangan. 

Penimbangan, Sewa 

lapak, pengangkutan. 

Penjualan. 
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Pengecer Pembelian cabai, 

Penimbangan. 

Menghubungi sumber 

input melalui telefon. 

Penimbangan, Sewa 

lapak. 

Penjualan. 

Pedagang Sayur 

Keliling 

Pembelian cabai Penimbangan, 

pengemasan. 

Pengangkutan, 

penjualan. 

Tengkulak 

Kecil 

Pembelian cabai, 

Penimbangan. 

Penimbangan, 

menyatukan cabai ke 

dalam karung, 

pengangkutan. 

Penjualan. 

Tengkulak 

Sedang 

Pembelian cabai, 

Penimbangan. 

Penimbangan, 

menyatukan cabai ke 

dalam karung, 

pengangkutan. 

Penjualan. 

Sumber: Data Primer (2018) 

Diketahui petani dapat memilih jalur penjualan pertama ke pengepul, tengkulak sedang 

atau tengkulak kecil. Secara tidak langsung alur tersebut juga menunjukkan semakin panjang 

rantai nilai komoditas cabai maka semakin rendah harga ditingkat petani karena masing-

masing pelaku berusaha untuk memperoleh keuntungan serta panjangnya rantai juga 

membutuhkan biaya dalam melakukan aktivitas ekonominya. Hal ini selaras dengan 

penelitian Nugraheni (2014) tentang rantai nilai komoditas ubi kayu dan penelitian (Sampit,et 

al.(2016) terhadap petani gula aren yang menyatakan bahwa pemilik keuntungan terbesar 

dalam rantai nilai adalah pelaku yang memiliki akses langsung kepada konsumen. Dapat 

dikatakan bahwa semakin panjang rantai nilai, maka akan semakin menekan harga di tingkat 

petani. 

Hal lain yang penulis dapatkan adalah bukan hanya pendeknya rantai yang berpengaruh 

pada harga cabai di tingkat petani, namun besar kecilnya pembeli pada tingkat pertama yang 

membeli hasil panen cabai petani juga berpengaruh terhadap harga cabai di tingkat petani, hal 

ini berdasarkan kasus pada alur 5 dan alur 6. Hal ini selaras dengan (Sopadang, et al. (2012)  

dalam penelitiannya “Application of Value Chain Management to Longan Industry” yang 

menyatakan bahwa permasalahan utama adalah penawaran yang berlebihan kepada petani.  
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4.4 Analisis Marketing Margin Rantai Nilai Komoditas Cabai 

Marketing margin merupakan selisih harga antara yang dibayarkan konsumen dengan 

harga yang diterima produsen. Dalam hal ini margin dihitung dari setiap pelaku rantai nilai, 

dilihat dari setiap saluran rantai nilai yang ada. Adapun untuk memperoleh hitungan 

Marketing Margin maka harus diketahui dahulu harga jual dan harga beli yang terjaadi, 

berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari tiap pelaku berdasarkan peta rantai nilai 

yang terbentuk serta hasil dari analisis rantai nilai yang telah dilakukan didapatkan data 

sebagai berikut: 

Alur 1, Petani penyewa menjual hasil panennya sebesar Rp. 27.402,91 per Kg kepada 

Pengepul, Pengepul menjual kepada konsumen dengan harga sebesar Rp. 32.402,91 per Kg. 

Sehingga pada alur 1 terdapat marketing margin Rp. 5.000 per Kg atau sebesar 15% per Kg. 

Adapun marketing margin sebesar 15% seluruhnya disumbangkan oleh pelaku pengepul. 

Alur 2, Petani penyewa menjual hasil panennya sebesar Rp. 27.402,91 per Kg kepada 

Pengepul, Pengepul menjual kepada Pengecer dengan harga sebesar Rp. 30.402,91 per Kg. 

Dan Pengecer menjual kepada konsumen dengan harga Rp. 32.402,91 per Kg. Sehingga pada 

alur 2 terdapat marketing margin Rp. 5.000 per Kg atau sebesar 15% per Kg. Adapun 

marketing margin sebesar 15% disumbangkan oleh pelaku pengepul Rp. 3.000 per Kg  atau 

sebesar 9% dan pengecer Rp.2000 per Kg atau sebesar 6%. 

Alur 3, Petani penyewa menjual hasil panennya sebesar Rp. 27.402,91 per Kg kepada 

Pengepul, Pengepul menjual kepada Pedagang sayur keliling dengan harga sebesar Rp. 

32.402,91 per Kg. Dan Pedagang sayur keliling menjual kepada konsumen dengan harga Rp. 

44.902,91 per Kg. Sehingga pada alur 3 terdapat marketing margin Rp. 17.500 per Kg atau 

sebesar 39% per Kg. Adapun marketing margin sebesar 39% disumbangkan oleh pelaku 

pengepul Rp. 5.000 per Kg  atau sebesar 11% dan pedagang sayur keliling Rp.12.500 per Kg 

atau sebesar 28%. 

Alur 4, Petani penyewa menjual hasil panennya sebesar Rp. 27.402,91 per Kg kepada 

Pengepul, Pengepul menjual kepada Pengecer dengan harga sebesar Rp. 30.402,91 per Kg. 

Dan Pengecer menjual kepada Pedagang sayur keliling dengan harga Rp. 32.402,91 per Kg. 

Dan Pedagang sayur keliling menjual kepada konsumen dengan harga Rp. 44.902,91 per Kg. 

Sehingga pada alur 4 terdapat marketing margin Rp. 17.500 per Kg atau sebesar 39% per Kg. 

Adapun marketing margin sebesar 39% disumbangkan oleh pelaku pengepul Rp. 3.000 per 
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Kg  atau sebesar 7% , pengecer Rp. 2.000 per Kg atau sebesar 4 % dan pedagang sayur 

keliling Rp.12.500 per Kg atau sebesar 28%. 

Pada alur 5, Petani pemilik menjual hasil panennya sebesar Rp. 34.000 per Kg kepada 

Tengkulak Sedang, dari Tengkulak Sedang dibeli oleh Tengkulak besar dengan harga sebesar 

Rp. 40.800 per Kg. Sehingga pada alur 5 terdapat marketing margin Rp. 6.800 per Kg atau 

sebesar 17% per Kg. Adapun marketing margin sebesar 17% seluruhnya disumbangkan oleh 

pelaku tengkulak sedang Rp. 6.800 per Kg  atau sebesar 17%. 

Pada alur 6, Petani pemilik menjual hasil panennya sebesar Rp. 34.000 per Kg kepada 

Tengkulak Sedang, Tengkulak Sedang menjual kepada Pengecer dengan harga sebesar Rp. 

44.000 per Kg. Dan Pengecer menjual kepada konsumen dengan harga Rp. 52.800 per Kg. 

Sehingga pada alur 6 terdapat marketing margin Rp. 18.800 per Kg atau sebesar 36% per Kg. 

Adapun marketing margin sebesar 36% disumbangkan oleh pelaku tengkulak sedang Rp. 

10.000 per Kg  atau sebesar 19% dan pengecer Rp.8.800 per Kg atau sebesar 17%. 

Pada alur 7, petani penggarap manjual hasil panennya sebesar Rp. 29.000 per Kg kepada 

Tengkulak kecil, Tengkulak kecil menjual kepada Tengkulak sedang dengan harga sebesar 

Rp. 34.000 per Kg. dari Tengkulak sedang dibeli oleh Tengkulak besar dengan harga sebesar 

Rp. 40.800 per Kg. Sehingga pada alur 7 terdapat marketing margin Rp. 11.800 per Kg atau 

sebesar 29% per Kg. Adapun marketing margin sebesar 29% disumbangkan oleh pelaku 

tengkulak kecil Rp. 5.000 per Kg  atau sebesar 12% dan tengkulak sedang Rp.6.800 per Kg 

atau sebesar 17%. 

Pada alur 8, Petani penggarap manjual hasil panennya sebesar Rp. 29.000 per Kg kepada 

Tengkulak kecil, Tengkulak kecil menjual kepada Tengkulak sedang dengan harga sebesar 

Rp. 34.000 per Kg. Tengkulak sedang menjual kepada Pengecer dengan harga sebesar Rp. 

44.000 per Kg Dan Pengecer menjual kepada konsumen dengan harga Rp. 52.800 per Kg. 

Sehingga pada alur 8 terdapat marketing margin Rp. 23.800 per Kg atau sebesar 45% per Kg. 

Adapun marketing margin sebesar 45% disumbangkan oleh pelaku tengkulak kecil Rp. 5.000 

per Kg  atau sebesar 9%, tengkulak sedang Rp.10.000 per Kg atau sebesar 19% dan pengecer 

Rp. 8.800 per Kg atau sebesar 17%. 

Marketing margin tertinggi di peroleh pada alur 8 yaitu sebesar 45% dengan rantai paling 

Panjang. Dalam Marketing margin pada alur 8 ini, yang terbesar menikmati adalah pelaku 

tengkulak sedang sebesar 19%. Sedangkan Marketing margin terendah di peroleh pada alur 1 

dan alur 2 yaitu sebesar 15%. Meskipun demikian, Petani direkomendasikan menjual hasil 



 
 

39 
 

produk pertaniannya pada alur 5 dan 6 dikarenakan penawaran harga komoditas di tingkat 

petani adalah yang paling tinggi di bandingkan dengan alur pemasaran yang lain. 

Dalam setiap alur rantai nilai cabai yang ditemukan dalam hasil penelitian ini, aktivitas 

yang memiliki nilai ekonomi tertinggi adalah pada outbound logistic pada setiap pelaku yang 

ada, terutama pada aktivitas penjualan. Hasil ini memiliki persamaan dengan hasil penelitian 

Mangifera (2015) pada rantai nilai Batik Tulis yang menyatakan bahwa kegiatan utama yang 

memiliki nilai ekonomi tertinggi dalam rantai nilai Batik Tulis di Surakarta adalah pemasaran 

dan penjualan.  

Hasil temuan yang berbeda dalam penelitian ini adalah marketing margin yang diterima 

oleh setiap pelaku dalam rantai nilai cabai ini tanpa mengubah bentuk ataupun mengolah 

komoditas sebelum sampai ke konsumen. Sedangkan pada penelitian Wibowo (2014) 

terhadap rantai nilai ikan bandeng, Anam (2014) terhadap rantai nilai susu kambing, dan 

Nugraheni (2014) terhadap rantai nilai ubi kayu marketing margin diperoleh melalui 

perubahan bentuk dan pengolahan terlebih dahulu sebelum produk sampai kepada konsumen.  

Temuan lain yang berbeda adalah marketing margin terbesar yang didapatkan pelaku 

yang ada dalam alur rantai nilai tidak selalu didapatkan oleh pelaku yang langsung 

mendistribukan kepada konsumen. Seperti hasil penelitian Kameo (2000) terhadap rantai 

nilai gula jawa menyatakan bahwa yang memperoleh marketing margin tertinggi dalam rantai 

nilai gula jawa di Jawa Tengah adalah pengecer (swalayan) atau sebesar 38,9 persen 

dikarenakan pengecer (swalayan) mempu mendistribusikan sampai ke konsumen langsung di 

pasar ekspor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Marketing Margin Rantai Nilai Cabai Dusun Puyang pada Musim Hujan 
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4.5 Analisis Profit Margin Rantai Nilai Komoditas Cabai. 

Profit margin merupakan selisih harga antara yang dibayarkan konsumen dengan 

harga yang diterima produsen dan telah dikurangi biaya-biaya yang dibutuhkan. Dalam hal 

ini profit margin di hitung dari setiap pelaku rantai nilai dilihat dari setiap saluran rantai nilai 

yang dilakukan oleh setiap pelaku. Adapun untuk memperoleh hitungan Profit Margin maka 

harus diketahui dahulu biaya yang dibutuhkan, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh 

dari tiap pelaku berdasarkan peta rantai nilai yang terbentuk serta hasil dari analisis rantai 

nilai yang telah dilakukan didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Biaya Pelaku Alur 1 Pola Rantai Nilai Komoditas Cabai di Dusun Puyang. 

Pelaku 

Biaya Per Musim Volume 

Produksi per 

musim (kg) 

Total 

Biaya 

(per Kg) 
Tetap (Rp) Variabel (Rp) Total(Rp) 

Petani Penyewa Rp. 1.263.250 Rp. 9.007.000 Rp. 10.270.250 

1.339 

Rp. 7.670,09 

Pengepul Rp.    149.000 Rp.     444.000 Rp.       593.000 Rp.    442,87 

Catatan: Rincian Terlampir 

Tabel 4.2 Biaya Pelaku Alur 2 Pola Rantai Nilai Komoditas Cabai di Dusun Puyang. 

Pelaku 

Biaya Per Musim Volume 

Produksi per 

musim (kg) 

Total 

Biaya 

(per Kg) 
Tetap (Rp) Variabel (Rp) Total(Rp) 

Petani Penyewa Rp. 1.263.250 Rp. 9.007.000 Rp. 10.270.250 

1.339 

Rp. 7.670,09 

Pengepul Rp.    149.000 Rp.     444.000 Rp.       593.000 Rp.    442,87 

Pengecer Rp.      78.688 Rp.     379.000 Rp.       457.688 Rp.   341,81 

Catatan: Rincian Terlampir 

Tabel 4.3 Biaya Pelaku Alur 3 Pola Rantai Nilai Komoditas Cabai di Dusun Puyang. 

Pelaku 

Biaya Per Musim Volume 

Produksi per 

musim (kg) 

Total 

Biaya 

(per Kg) 
Tetap (Rp) Variabel (Rp) Total(Rp) 

Petani Penyewa Rp. 1.263.250 Rp. 9.007.000 Rp. 10.270.250 

1.339 

Rp. 7.670,09 

Pengepul Rp.    149.000 Rp.     444.000 Rp.       593.000 Rp.    442,87 

Pedagang  

sayur keliling 

Rp.    305.000 Rp.     622.500 Rp.       927.500 Rp.    692,68 
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Catatan: Rincian Terlampir 

Tabel 4.4 Biaya Pelaku Alur 4 Pola Rantai Nilai Komoditas Cabai di Dusun Puyang. 

Pelaku 

Biaya Per Musim Volume 

Produksi per 

musim (kg) 

Total 

Biaya 

(per Kg) 
Tetap (Rp) Variabel(Rp) Total(Rp) 

Petani Penyewa Rp. 1.263.250 Rp. 9.007.000 Rp. 10.270.250 

1.339 

Rp. 7.670,09 

Pengepul Rp.    149.000 Rp.     444.000 Rp.       593.000 Rp.    442,87 

Pengecer Rp.      78.688 Rp.     379.000 Rp.       457.688 Rp.    341,81 

Pedagang  

sayur keliling 

Rp.    305.000 Rp.     622.500 Rp.       927.500 Rp.    692,68 

Catatan: Rincian Terlampir 

Tabel 4.5 Biaya Pelaku Alur 5 Pola Rantai Nilai Komoditas Cabai di Dusun Puyang. 

Pelaku 

Biaya Per Musim 
Volume 

Produksi 

per musim 

(kg) 

Total 

Biaya 

(per Kg) Tetap (Rp) Variabel (Rp) Total(Rp) 

Petani Pemilik Rp.    259.690 Rp.  3.478.000 Rp.   3.737.690 

825 

Rp.  4.530,53 

Tengkulak Sedang Rp. 3.120.000 Rp.  2.255.000 Rp.   5.375.000 Rp.  6.515,15 

Catatan: Rincian Terlampir 

Tabel 4.6 Biaya Pelaku Alur 6 Pola Rantai Nilai Komoditas Cabai di Dusun Puyang. 

Pelaku 

Biaya Per Musim 
Volume 

Produksi 

per musim 

(kg) 

Total 

Biaya 

(per Kg) Tetap (Rp) Variabel (Rp) Total(Rp) 

Petani Pemilik Rp.    259.690 Rp.  3.478.000 Rp.   3.737.690 

825 

Rp.  4.530,53 

Tengkulak Sedang Rp. 3.120.000 Rp.  2.255.000 Rp.   5.375.000 Rp.  6.515,15 

Pengecer Rp.     174.000 Rp.     322.000 Rp.       496.000 Rp.     601,21 

Catatan: Rincian Terlampir 

Tabel 4.7 Biaya Pelaku Alur 7 Pola Rantai Nilai Komoditas Cabai di Dusun Puyang. 

Pelaku Biaya Per Musim 
Volume 

Produksi 
Total 

Biaya 
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Tetap (Rp) Variabel (Rp) Total(Rp) 
per musim 

(kg) 

(per Kg) 

Petani Penggarap Rp.   372.986 Rp.  3.578.000 Rp.  3.950.986 

480 

Rp. 8.231,22 

Tengkulak Kecil Rp.   666.250 Rp.  1.680.000 Rp.  1.742.500 Rp. 3.630,21 

Tengkulak Sedang Rp. 3.120.000 Rp.  2.255.000 Rp.   5.375.000 Rp.  6.515,15 

Catatan: Rincian Terlampir 

 

Tabel 4.8 Biaya Pelaku Alur 8 Pola Rantai Nilai Komoditas Cabai di Dusun Puyang. 

Pelaku 

Biaya Per Musim 
Volume 

Produksi 

per musim 

(kg) 

Total 

Biaya 

(per Kg) Tetap (Rp) Variabel (Rp) Total(Rp) 

Petani Penggarap Rp.   372.986 Rp.  3.578.000 Rp.  3.950.986 

480 

Rp. 8.231,22 

Tengkulak Kecil Rp.   666.250 Rp.  1.680.000 Rp.  1.742.500 Rp. 3.630,21 

Tengkulak Sedang Rp. 3.120.000 Rp.  2.255.000 Rp.   5.375.000 Rp.  6.515,15 

Pengecer Rp.    174.000 Rp.     322.000 Rp.       496.000 Rp.     601,21 

Catatan: Rincian Terlampir 

Dapat disimpulkan bahwa pada alur 1, dimana marketing margin oleh pengepul 

sebesar Rp. 5.000 per Kg dan biaya pemasaran yang harus di keluarkan pengepul sebesar Rp. 

442,87 per Kg menghasilkan profit margin Rp. 4.557,13 atau sebesar 14% terhadap harga 

yang diberikan konsumen. Adapun profit margin yang diterima oleh petani penyewa adalah -

8%, atau dapat dikatakan petani penyewa merugi sebesar Rp. 2.670,09 per Kg dengan 

marketing margin yang diterima oleh petani penyewa sebesar Rp. 5.000 per Kg dan biaya 

pemasaran yang harus di keluarkan petani penyewa sebesar Rp. 7.670,09 per Kg.  

       Alur 2, dimana marketing margin oleh pengepul sebesar Rp. 3.000 per Kg dan dengan 

biaya pemasaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 442,87 oleh pengepul mendapat profit 

margin Rp. 2.557,13 atau sebesar 8% terhadap harga harga yang diberikan konsumen, dan 

oleh pengecer dimana marketing margin pengecer sebesar Rp. 2.000 per Kg dan dengan 

biaya pemasaran sebesar Rp. 341,81 memperoleh profit margin Rp. 1.658,19 atau sebesar 5% 

terhadap harga yang diberikan konsumen. Adapun profit margin yang diterima oleh petani 

penyewa adalah -8%, atau dapat dikatakan petani penyewa merugi sebesar Rp. 2.670,09 per 
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Kg dengan marketing margin yang diterima petani penyewa sebesar Rp. 5.000 per Kg dan 

biaya pemasaran yang harus di keluarkan petani penyewa sebesar Rp. 7.670,09 per Kg. 

Alur 3, dimana marketing margin oleh pengepul sebesar Rp. 5.000 per Kg dan dengan 

biaya pemasaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 442,87  per Kg oleh pengepul mendapat 

profit margin Rp. 4.557,13 atau sebesar 10% terhadap harga yang diberikan konsumen, dan 

oleh pedagang sayur keliling dimana marketing margin pedagang sayur keliling sebesar 

Rp.12.500 dengan biaya pemasaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 692,68 memperoleh 

profit margin Rp. 11.807,32 atau sebesar 26% terhadap harga yang diberikan konsumen. 

Adapun profit margin yang diterima oleh petani penyewa adalah Rp. 9.829,91 atau sebesar 

22% per Kg dari harga yang diberikan konsumen. dengan marketing margin yang diterima 

petani penyewa sebesar Rp. 12.500 per Kg dan biaya pemasaran yang harus di keluarkan 

petani penyewa sebesar Rp. 7.670,09 per Kg. 

Alur 4, dimana marketing margin oleh pengepul sebesar Rp. 3.000 per Kg dan dengan 

biaya pemasaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 442,87  per Kg oleh pengepul mendapat 

profit margin Rp. 2.557,13 atau sebesar 6% terhadap harga yang diberikan konsumen, oleh 

pengecer dimana marketing margin pengecer sebesar Rp. 2.000 dengan biaya pemasaran 

yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 341,81 memperoleh profit margin Rp. 1.658,19 atau 

sebesar 4% terhadap harga yang diberikan konsumen. dan oleh pedagang sayur keliling 

dimana marketing margin pedagang sayur keliling sebesar Rp.12.500 dengan biaya 

pemasaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 692,68 memperoleh profit margin Rp. 

11.807,32 atau sebesar 26% terhadap harga yang diberikan konsumen. Adapun profit margin 

yang diterima oleh petani penyewa adalah Rp. 9.902,91 atau sebesar 22% per Kg dari harga 

yang diberikan konsumen. dengan marketing margin yang diterima petani penyewa sebesar 

Rp. 17.500 per Kg dan biaya pemasaran yang harus di keluarkan petani penyewa sebesar Rp. 

7.670,09 per Kg. 

Alur 5, dimana marketing margin oleh tengkulak sedang sebesar Rp. 6.800 per Kg dan 

dengan biaya pemasaran yang harus di keluarkan adalah sebesar Rp. 6.515,15 per Kg oleh 

tengkulak sedang menghasilkan profit margin Rp. 284,85 atau sebesar 1% terhadap harga 

yang diberikan konsumen. Petani pemilik mendapat profit margin Rp. 2.269,47 atau sebesar 

6% dari harga yang diberikan konsumen, dengan marketing margin yang diterima oleh petani 

pemilik sebesar Rp. 6.800 per Kg dan biaya pemasaran yang harus di keluarkan petani 

penyewa sebesar Rp. 4.530,53 per Kg. 
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Alur 6, dimana marketing margin oleh tengkulak sedang sebesar Rp. 10.000 per Kg 

dengan biaya pemasaran yang harus di keluarkan sebesar Rp. 6.515,15 per Kg oleh tengkulak 

sedang  mendapat profit margin Rp. 3.484,85 atau sebesar 7% terhadap harga harga yang 

diberikan konsumen, dan oleh pengecer dimana marketing margin pengecer sebesar Rp.8.800 

dengan biaya pemasaran yang harus di keluarkan sebesar Rp. 601,21 memperoleh profit 

margin Rp. 8.198,79 atau sebesar 16% terhadap harga harga yang diberikan konsumen. 

Petani pemilik mendapat profit margin Rp. 14.269,47 atau sebesar 27% dari harga yang 

diberikan konsumen, dengan marketing margin yang diterima oleh petani pemilik sebesar Rp. 

18.800 per Kg dan biaya pemasaran yang harus di keluarkan petani pemilik sebesar Rp. 

4.530,53 per Kg. 

Pada alur 7, dimana marketing margin oleh tengkulak kecil sebesar Rp. 5.000 per Kg dan 

dengan biaya pemasaran yang harus di keluarkan sebesar Rp. 3.630,21 per Kg oleh tengkulak 

kecil mendapat profit margin Rp. 1.369,79 atau sebesar 3% terhadap harga yang diberikan 

konsumen, dan oleh tengkulak sedang dimana marketing margin tengkulak sedang sebesar 

Rp. 6.800 dengan biaya pemasaran yang harus di keluarkan sebesar Rp. 6.515,15 

memperoleh profit margin Rp. 284,85 atau sebesar 1% terhadap harga yang diberikan 

konsumen. Petani penggarap mendapat profit margin Rp. 3.568 atau sebesar 9% dari harga 

yang diberikan konsumen, dengan marketing margin yang diterima oleh petani penggarap 

sebesar Rp. 11.800 per Kg dan biaya pemasaran yang harus di keluarkan petani penggarap 

sebesar Rp. 8.231,22 per Kg. 

Alur 8, dimana marketing margin oleh tengkulak kecil sebesar Rp. 5.000 per Kg dengan 

biaya pemasaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 3.630,21 per Kg oleh tengkulak kecil 

mendapat profit margin Rp. 1.369,79 atau sebesar 3% terhadap harga yang diberikan 

konsumen, dan oleh tengkulak sedang dimana marketing margin tengkulak sedang sebesar 

Rp. 10.000 dengan biaya pemasaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 6.515,15 

memperoleh profit margin Rp. 3.484,85 atau sebesar 7% terhadap harga yang diberikan 

konsumen. Sedangkan pelaku pengecer dimana marketing margin pengecer sebesar Rp. 

8.800 dengan biaya pemasaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 601,21 memperoleh profit 

margin Rp. 8.198,79 atau sebesar 16% terhadap harga yang diberikan konsumen. Petani 

penggarap mendapat profit margin Rp. 15.568,78 atau sebesar 29% dari harga yang diberikan 

konsumen. dengan marketing margin yang diterima oleh petani penggarap sebesar Rp. 

23.800 per Kg dan biaya pemasaran yang harus di keluarkan petani penggarap sebesar Rp. 

8.231,22 per Kg. 
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Profit Margin tertinggi di peroleh pedagang sayur keliling pada alur 3 dan alur 4 sebesar 

26%. Adapun profit margin yang terjadi di tingkat produsen adalah sebesar -8% hingga 29%.  

Dalam setiap alur rantai nilai cabai yang ada dalam hasil penelitian ini, didapatkan 

persamaan hasil penelitian terhadap penelitian Sampit, et. al (2016) tentang rantai nilai Nira 

yang menunjukkan bahwa banyaknya Nira yang di produksi serta keputusan penentuan harga 

berpengaruh dalam mendapatkan keuntungan. Begitu pula dalam penelitian ini, penerimaan 

keuntungan oleh produsen (Petani cabai) dipengaruhi oleh harga serta produktivitas yang 

dihasilkan. Hasil yang berbeda di dapatkan dari penelitian Irianto & Widianti (2013) tentang 

rantai nilai jamur kuping yang menyatakan bahwa tingkat keuntungan secara nominal paling 

tinggi adalah (produsen) pembudidaya pada semua saluran dengan persentase 79,91 persen 

sampai dengan 87,48 persen dengan pemegang resiko tertinggi dan nilai keuntungan terbesar. 

Dalam hasil penelitian ini, tingkat keuntungan secara nominal paling tinggi dalam aktivitas 

ekonomi rantai nilai cabai oleh produsen (petani) hanya pada alur 6 dan alur 8 dengan 

persentase antara 27% dan 29% terhadap harga yang diberikan konsumen. Dengan resiko 

gagal panen dan juga resiko harga panen rendah atau anjlok. 

Gambar 4.12 Profit Margin Rantai Nilai Cabai Dusun Puyang pada Musim Hujan 

Alur 1 Alur 3 Alur 4 Alur 2 Alur 6 Alur 8 Alur 7 Alur 5 

Petani 

Penyewa Pemilik Penggarap Pemilik 

-8% 22% 22% -8% 27% 29% 9% 6% 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah: 

1. Terdapat 6 pelaku utama pada peta rantai nilai komoditas cabai yang ada di Dusun 

Puyang, yaitu: Petani yang bertindak sebagai produsen, pengepul, pengecer, 

pedagang sayur keliling, tengkulak kecil, tengkulak sedang dan konsumen. 

2. Adapun 8 alur rantai nilai komoditas cabai yang terbentuk adalah sebagai berikut.:  

a. Alur 1 : Petani  Pengepul  Konsumen akhir.  

b. Alur 2 : Petani  Pengepul  Pengecer  Konsumen akhir.  

c. Alur 3 : Petani  Pengepul  Pedagang sayur keliling Konsumen akhir.  

d. Alur 4 : Petani  Pengepul  Pengecer  Pedagang sayur keliling  

Konsumen  akhir.  

e. Alur 5 : Petani  Tengkulak sedang  Tengkulak besar 

f. Alur 6 : Petani  Tengkulak sedang  Pengecer  Konsumen akhir. 

g. Alur 7 : Petani  Tengkulak kecil  Tengkulak sedang  Tengkulak besar 

h. Alur 8 : Petani  Tengkulak kecil  Tengkulak sedang  Pengecer  

Konsumen akhir. 

3. Marketing Margin  

a. Petani  

1.1 Alur 1 : 15% 

1.2 Alur 2 : 15% 

1.3 Alur 3 : 39% 

1.4 Alur 4 : 39% 

1.5 Alur 5 : 17% 

1.6 Alur 6 : 36% 

1.7 Alur 7 : 29% 

1.8 Alur 8 : 45% 

b. Pengepul 

1.1 Alur 1 : 15% 

1.2 Alur 2 : 9% 

1.3 Alur 3 : 11% 
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1.4 Alur 4 : 7% 

c. Pengecer  

1.1 Alur 2 : 6% 

1.2 Alur 4 : 4% 

1.3 Alur 6 : 17% 

1.4 Alur 8 : 17% 

d. Pedagang sayur keliling 

1.1 Alur 3 : 28% 

1.2 Alur 4 : 28% 

e. Tengkulak kecil 

1.1 Alur 7 : 12% 

1.2 Alur 8 : 9% 

f. Tengkulak sedang 

1.1 Alur 5 : 17% 

1.2 Alur 6 : 19% 

1.3 Alur 7 : 17% 

1.4 Alur 8 : 19% 

4. Marketing margin yang terjadi pada alur 1 dan alur 2 sebesar 15 %, pada alur 3 dan 

alur 4 sebesar 39%, pada alur 5 sebesar 17%, pada alur 6 sebesar 36%, pada alur 7 

sebesar 29% dan pada alur 8 sebesar 45%. Marketing margin tertinggi di peroleh 

pada alur 8 yaitu sebesar 45% dengan rantai paling Panjang. Dalam Marketing 

margin pada alur 8 ini, yang terbesar menikmati adalah pelaku tengkulak sedang 

sebesar 19%. Sedangkan Marketing margin terendah di peroleh pada alur 1 dan 

alur 2 yaitu sebesar 15%.  

5. Profit Margin  

a. Petani  

1.1 Alur 1 : -8% 

1.2 Alur 2 : -8% 

1.3 Alur 3 : 22% 

1.4 Alur 4 : 22% 

1.5 Alur 5 : 6% 

1.6 Alur 6 : 27% 

1.7 Alur 7 : 9% 

1.8 Alur 8 : 29% 
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b. Pengepul 

1.1 Alur 1 : 14% 

1.2 Alur 2 : 8% 

1.3 Alur 3 : 10% 

1.4 Alur 4 : 6% 

c. Pengecer  

1.1 Alur 2 : 5% 

1.2 Alur 4 : 4% 

1.3 Alur 6 : 16% 

1.4 Alur 8 : 16% 

d. Pedagang sayur keliling 

1.1 Alur 3 : 26% 

1.2 Alur 4 : 26% 

e. Tengkulak kecil 

1.1 Alur 7 : 3% 

1.2 Alur 8 : 3% 

f. Tengkulak sedang 

1.1 Alur 5 : 1% 

1.2 Alur 6 : 7% 

1.3 Alur 7 : 1% 

1.4 Alur 8 : 7% 

6. Profit margin terbesar dalam rantai nilai komoditas cabai yang ada di dusun 

Puyang diperoleh pelaku pedagang sayur keliling sebesar 26% terhadap harga yang 

diberikan konsumen pada alur 3 dan alur 4. Adapun profit margin terbesar yang 

diperoleh produsen/petani adalah pada alur 8 yaitu sebesar 29% dari harga yang 

diberikan konsumen. 

5.2 Saran 

1. Melihat margin pemasaran paling rendah yang terjadi dalam aktivitas ekonomi 

rantai nilai komoditas cabai di Dusun Puyang, maka petani di sarankan menjual 

produk hasil pertaniannya kepada pengepul. Namun jika melihat tingkat 

keuntungan dari harga yang di tawarkan oleh pelaku pertama yang membeli hasil 

panen dari petani, maka petani dalam menjual produk hasil pertaniannya 

disarankan menjual kepada tengkulak besar. 
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2. Petani perlu mencari informasi harga di tingkat konsumen agar posisi petani dalam 

tawar-menawar hasil produksinya lebih kuat. 

3. Pemerintah dapat masuk dengan berperan memberikan Harga Eceran Terendah 

pada tingkat petani terhadap hasil panen yang hendak dibeli dari petani.  

4. Rantai Nilai komoditas cabai di dusun Puyang perlu lebih memanfaatkan dan 

memaksimalkan peran kelompok tani terutama dalam penyediaan bahan baku 

produksi maupun pemasaran hasil produk agar petani memiliki daya tawar harga 

sebelum produk sampai ke konsumen. 
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Data Penduduk Indonesia Usia 15 tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan tahun 2012-2017. 

Sumber: (Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik, 2018) 

 

Perbandingan Proporsi berdasarkan luasan lahan yang ditanami petani 
penyewa lahan  (Bp. Suyatno): 

Jenis 
Cabai 

Luasan Lahan yang 
ditanami 

Jumlah 
(m2) 

produktivitas per musim 
(kg) 

Rawit 500   500 429 

Kriting 779 773 1552 910 

Total     2052 1339 

Perbandingan persentase  

Cabai 
Rawit 24%  

Kriting 76%  

Lapa
ngan 
Peker
jaan 
Utam

a 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus 

Perta
nian, 
Kehut
anan 
dan 
Perika
nan 

            
41,665,576  

            
39,592,105  

            
40,764,720  

            
39,220,261  

            
40,835,665  

            
38,973,033  

            
40,122,816  

            
37,750,317  

            
38,296,298  

            
37,773,525  

            
39,683,855  

            
35,924,541  
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Rincian Biaya Satu Kali Masa Tanam Petani Penyewa Lahan (Bp. Suyatno) 

No  Kebutuhan 

Jumlah 

Kebutuhan  Total 

Kebutu

han 

Satuan 
Harga 

(Rp/satuan) 

Jumlah 

Harga 

Kebutuhan 

(Rp) 

Masa 

Pakai 

Penyusuta

n (tahun) 

Masa Pakai 

Penyusutan 

(per masa 

tanam) 

Total (Rp) Keterangan 
Orang

/liter 
Hari 

Frek

uensi 

Biaya Tetap 

Biaya Tetap (Cabai Rawit) 

1 
Sewa lahan 

tanah (500 m2) 
   500 m2 1,000  500,000  1 2  250,000  

biaya per masa tanam, 

pajak dibayar pemilik 

tanah 

Jumlah Total   250,000   

Biaya Tetap (Cabai Kriting) 

1 
Sewa lahan 

tanah 779 m2 
   779 m2 1,000  779,000  1 2  389,500  

biaya per masa tanam, 

pajak dibayar pemilik 

tanah 

2 
Sewa lahan 

tanah 773 m2 
   773 m2 1,000  773,000  1 2  386,500  

biaya per masa tanam, 

pajak dibayar pemilik 

tanah 

Jumlah Total   776,000   

Biaya Tetap (Cabai Rawit & Cabai Kriting) 

1 Alat Semprot    1 tangki 650,000  650,000  5 10  65,000  
rata-rata biaya per 

masa tanam 

2 Gembor (Alat    1 unit 45,000  45,000  10 20  2,250  rata-rata biaya per 
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Siram) masa tanam 

3 Timbangan    1 unit 0 0 50 100  -    pinjam kelompok tani 

4 
Kendaraan 

(Sepeda motor) 
   1 unit  8,500,000   8,500,000  25 50  170,000  

rata-rata biaya per 

masa tanam 

Proporsi Biaya Tetap (Cabai Rawit & Cabai Keriting) 1-4 adalah 

24% untuk cabai rawit & 76% untuk cabai keriting, 
Jumlah Total   237,250  

Biaya ini 

dipergunakan berdua, 

Untuk produksi cabai 

rawit & cabai keriting 

secara bersamaan 

24% Jumlah Total Biaya Tetap (Cabai Rawit &Cabai Kriting) untuk Cabai Rawit :  57,809.45  per masa tanam 

76% Jumlah Total Biaya Tetap (Cabai Rawit &Cabai Kriting) untuk Cabai Keriting :  179,440.55  per masa tanam 

Total Biaya Tetap (Cabai Rawit)  432,809  per masa tanam 

Total Biaya Tetap (Cabai Kriting)  1,080,441  per masa tanam 

Biaya Variabel 

Produksi 

Biaya Variabel Produksi(Cabai Rawit &Cabai Kriting) 

1 

Bibit Cabai 

Rawit (disemai 

sendiri) 

   1 bungkus 125,000  125,000     125,000  
belum termasuk biaya 

transportasi 

2 

Bibit Cabai 

Kriting (disemai 

sendiri) 

   1 bungkus 125,000  125,000     125,000  
belum termasuk biaya 

transportasi 

3 Biaya 2 20 1 40 pekerja/  50,000   2,000,000     2,000,000  Biaya per masa tanam. 
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mencangkul 

lahan 2.052 m2 

hari Cabai Rawit: 500m2, 

Cabai Kriting: 

(779+773)m2 

4 

Biaya makan, 

minum dan 

snack tenaga 

pencangkul 

2 20 1 40 
pekerja/

hari 
 15,000   600,000     600,000  

biaya per masa tanam, 

belum termasuk biaya 

transportasi 

5 Pupuk Kandang    4 truk 500,000  2,000,000     2,000,000  

biaya per masa tanam, 

sudah termasuk biaya 

transportasi 

6 
Plastik pot bibit 

(Polybag kecil) 
   4 bungkus 7,500  30,000     30,000  

biaya per masa 

tanam,belum 

termasuk biaya 

transportasi 

7 Plastik Mulsa    2 
gelondo

ng 
520,000  1,040,000     1,040,000  

biaya per masa 

tanam,belum 

termasuk biaya 

transportasi 

8 
Obat-obat 

(Pestisida) 
   2 botol 75,000  150,000     150,000  

biaya per masa tanam, 

belum termasuk biaya 

transportasi 

9 Penyubur    2 kaleng 80,000  160,000     160,000  

biaya per masa 

tanam,belum 

termasuk biaya 

transportasi 

10 
Pupuk Urea 

(Subsidi) 
   3 sak 95,000  285,000     285,000  biaya per masa tanam, 

sudah termasuk biaya 



LAMPIRAN 

 

transportasi 

11 Tali rafia    2 kg 15,000  30,000     30,000  

biaya per masa tanam, 

belum termasuk biaya 

transportasi 

12 Bambu    40 pohon 15,000  600,000     600,000  

biaya per masa tanam, 

sudah termasuk biaya 

transportasi 

13 
Estimasi biaya 

transportasi 2 
1 20 1 20 liter 9,000  180,000     180,000  

harga eceran pertalite, 

untuk 20x 

transportasi. 

1xtransportasi 

membutuhkan 1 liter 

sudah termasuk 

pulang-pergi 

14 

Estimasi biaya 

transportasi 

produksi 4&5, 

6&7, 9 

3 3 1 9 liter 9,000  81,000     81,000  

harga eceran pertalite, 

untuk 3x transportasi. 

1xtransportasi 

membutuhkan 3 liter 

sudah termasuk 

pulang-pergi 

Proporsi Biaya Variabel Produksi (Cabai Rawit & Cabai Keriting) 1-

12 adalah 24% untuk cabai rawit & 76% untuk cabai keriting, 
Jumlah Total   7,406,000  

Biaya ini 

dipergunakan berdua, 

Untuk produksi cabai 

rawit & cabai keriting 

secara bersamaan 

24% Jumlah Total Biaya Variabel Produksi (Cabai Rawit &Cabai Kriting) untuk Cabai Rawit :       1.804.580,90  per masa tanam 

76% Jumlah Total Biaya Variabel Produksi (Cabai Rawit &Cabai Kriting) untuk Cabai Keriting :       5.601.419,10  per masa tanam 
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Panen 

Biaya Variabel Panen (Cabai Rawit & Cabai Keriting) 

 1  

 Biaya makan, 

minum dan 

snack Nyambat 

(tenaga kerja 

bantu)  

4 1 13 52 
pekerja/

panen 
25,000  1,300,000     1,300,000  

13x panen selama 

satu musim, belum 

termasuk biaya 

transportasi 

 2   Karung     26  karung  2,000  52,000     52,000  

13x panen selama 

satu musim, belum 

termasuk biaya 

transportasi 

 3   Tali rafia     1  gulung  15,000  15,000     15,000  

biaya per masa tanam, 

belum termasuk biaya 

transportasi 

 4  

 Estimasi Biaya 

Transportasi 

1,2,3  

2 1 13 26 liter 9,000  234,000     234,000  

harga eceran pertalite, 

untuk 13x transportasi 

selama panen. 

1xtransportasi 

membutuhkan 2 liter 

sudah termasuk 

pulang-pergi 

Proporsi Biaya Variabel Panen (Cabai Rawit & Cabai Keriting) 1-4 

adalah 24% untuk cabai rawit & 76% untuk cabai keriting, 
Jumlah Total   1,601,000  

Biaya ini 

dipergunakan berdua, 

Untuk produksi cabai 

rawit & cabai keriting 

secara bersamaan 

24% Jumlah Total Biaya Variabel Panen (Cabai Rawit &Cabai Kriting) untuk Cabai Rawit :  390,107.21  per masa tanam 



LAMPIRAN 

 

76% Jumlah Total Biaya Variabel Panen (Cabai Rawit &Cabai Kriting) untuk Cabai Keriting :  1,210,892.79  per masa tanam 

Total Biaya Variabel (Cabai Rawit)  2,194,688.11  per masa tanam 

Total Biaya Variabel (Cabai Kriting)  6,812,311.89  per masa tanam 

Total Biaya (Cabai Rawit) 

 2,502,497.56  
per masa tanam 

musim hujan 

 5,005  per m2 

 5,833.33  per kg 

Total Biaya (Cabai Kriting) 

 7,767,752.44  
per masa tanam 

musim hujan 

 5,005  per m2 

 8,535.99  per kg 

Total Biaya Tetap Keseluruhan (Cabai Rawit & CabaiKriting)             1.263.250 per musim hujan 

Total Biaya Variabel Keseluruhan (Cabai Rawit & CabaiKriting)             9.007.000  per musim hujan 

Total Biaya Keseluruhan(Cabai Rawit & CabaiKriting) 

 10,270,250  permusim hujan 

 5,005.00  per m2 

 7,670.09  per kg 

Catatan: Satu kali masa tanam adalah 6 bulan.      

Luas lahan yang di tanami petani pemilik sekaligus penggarap  (Bp. Sudi) 

Luas lahan Rata-rata produktivitas per musim (kg) 

1144 825 
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Rincian Biaya Satu Kali Masa Tanam Petani Pemilik sekaliguis penggarap Lahan (Bp. Sudi) 

No  Kebutuhan 

Jumlah Kebutuhan  

Total 

Kebutu

han 

Satuan 
Harga 

(Rp/satuan) 

Jumlah 

Harga 

Kebutuhan 

(Rp) 

Masa 

Pakai 

Penyusut

an 

(tahun) 

Masa Pakai 

Penyusuta

n (per 

masa 

tanam) 

Total (Rp) Keterangan Orang/

liter 
Hari 

Frekue

nsi 

Biaya Tetap            

(Cabai Kriting)            

1 
Pajak lahan 

1.144 m2 
    1,144  m2 20  22,880  1 2  11,440  biaya per masa tanam 

2 
Alat Semprot 

Manual 
   1 tangki 650,000  650,000  5 10  65,000  

rata-rata biaya per 

masa tanam 

3 
Gembor (Alat 

Siram) 
   1 unit 45,000  45,000.00  10 20  2,250  

rata-rata biaya per 

masa tanam 

4 Timbangan    1 unit 0 0 50 100  -    pinjam kelompok tani 

5 Cangkul    1 unit 250,000  250,000  5 10  25,000  
rata-rata biaya per 

masa tanam 

6 Gergaji    1 unit 35,000  35,000  5 10  3,500  
rata-rata biaya per 

masa tanam 

7 Kampak    1 unit 50,000  50,000.00  10 20  2,500  
rata-rata biaya per 

masa tanam 

8 
Kendaraan 

(Sepeda motor) 
   1 unit  7,500,000   7,500,000  25 50  150,000  

rata-rata biaya per 

masa tanam 
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Total Biaya Tetap   259,690   

Biaya Variabel 

(Cabai Kriting)            

Produksi            

1 

Pupuk Kandang 

(diproduksi 

sendiri) 

   2 truk 0  -       -     

2 Plastik Mulsa    2 
gelond

ong 
520,000  1,040,000     1,040,000  

biaya per masa tanam, 

belum termasuk biaya 

transportasi 

3 Bibit (beli)    2,000 bibit 250  500,000     500,000  

biaya per masa tanam, 

belum termasuk biaya 

transportasi 

4 
Obat-obat 

(Pestisida) 
   1 kaleng 125,000  125,000     125,000  

biaya per masa tanam, 

belum termasuk biaya 

transportasi 

5 Penyubur    2 kaleng 75,000  150,000     150,000  

biaya per masa tanam, 

belum termasuk biaya 

transportasi 

6 Bambu (Sendiri)    30 pohon 0  -       -     

7 
Pupuk Urea 

(Subsidi) 
   2 sak 95,000  190,000     190,000  

biaya per masa tanam, 

sudah termasuk biaya 

transportasi 

8 Tali rafia    2 kg 15,000  30,000     30,000  biaya per masa tanam, 

belum termasuk biaya 
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transportasi 

9 

Estimasi biaya 

transportasi 

produksi 2, 3, 

4&5, 8 

3 4 1 12 liter 9,000  108,000     108,000  

harga eceran pertalite, 

untuk 4x transportasi. 

1x transportasi 

membutuhkan 3 liter 

sudah termasuk 

pulang-pergi 

Total Biaya Variabel Produksi   2,143,000   

Panen            

1 

 Biaya makan, 

minum dan 

snack Nyambat 

(tenaga kerja 

bantu)  

5  11 55 

pekerj

a/pane

n 

20,000  1,100,000     1,100,000  

11x panen, rata-rata 

biaya per masa tanam. 

Belum termasuk 

transportasi 

2 Karung    11 karung 2,000  22,000     22,000  

11x panen selama 

satu musim, belum 

termasuk biaya 

transportasi 

3 Tali rafia    1 gulung 15,000  15,000     15,000  

biaya per masa tanam, 

belum termasuk biaya 

transportasi 

4 

Estimasi Biaya 

Transportasi 

Panen 1, 2, 3 

2 1 11 22 liter 9,000  198,000     198,000  

harga eceran pertalite, 

untuk 11x transportasi 

selama panen. 

1xtransportasi 

membutuhkan 2 liter 

sudah termasuk 
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pulang-pergi 

Total Biaya Variabel Panen   1,335,000   

Total Biaya Variabel   3,478,000   

Total Biaya 

3,737,690 
per masa tanam 

musim hujan 

3,267 per m2 

 4,530.53  per kg 

Catatan:            2,402,690  

1. Satu kali masa tanam adalah 6 bulan. 

2. Pajak lahan tanah (1.144 m2) Rp: 22.880 

 

Luas lahan yang di tanami petani penggarap (Bp. Kristiyono) 

Luas lahan Rata-rata produktivitas per musim (kg) 

779 480 

 

Rincian Biaya per Masa Tanam Petani Penggarap Lahan (Bp. Kristiyono) 

No  Kebutuhan 

Jumlah Kebutuhan  

Total 

Kebutu

han 

Satuan 
Harga 

(Rp/satuan) 

Jumlah 

Harga 

Kebutuhan 

(Rp) 

Masa 

Pakai 

Penyusut

an 

(tahun) 

Masa Pakai 

Penyusuta

n (per 

masa 

tanam) 

Total (Rp) Keterangan Orang/

liter 
Hari 

Freku

ensi 
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Biaya Tetap            

(Cabai Kriting)            

1 
Pajak lahan 

779m2     779  
m2 64 

 49,472  1 2  24,736  
biaya per masa tanam 

2 
Alat Semprot 

   1 tangki 
650,000 

 650,000  5 10  65,000  

rata-rata biaya per 

masa tanam 

3 
Gembor (Alat 

Siram)    1 unit 
45,000 

 45,000.00  10 20  2,250  

rata-rata biaya per 

masa tanam 

4 Timbangan    1 unit 0 0 50 100  -    pinjam kelompok tani 

5 Cangkul 
   1 unit 

250,000 
 250,000  5 10  25,000  

rata-rata biaya per 

masa tanam 

6 
Gergaji 

   1 unit 
35,000 

 35,000  5 10  3,500  

rata-rata biaya per 

masa tanam 

7 Kampak 
   1 unit 

50,000 
 50,000.00  10 20  2,500  

rata-rata biaya per 

masa tanam 

8 

Kendaraan 

(Sepeda motor)    1 unit  12,500,000   12,500,000  25 50  250,000  

rata-rata biaya per 

masa tanam 

Total Biaya Tetap   372,986   

Biaya Variabel 

(Cabai Kriting)            

Produksi            

1 Pupuk Kandang    2 truk 500,000  1,000,000     1,000,000   
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2 

Plastik Mulsa 

(ukuran 

kecil/10kg) 
   

2 
gelond

ong 
300,000 

 600,000     600,000  

biaya per masa 

tanam, belum 

termasuk biaya 

transportasi 

3 Bibit (beli) 

   

1,500 bibit 250 

 375,000     375,000  

biaya per masa 

tanam, belum 

termasuk biaya 

transportasi 

4 
Obat-obat 

(Pestisida) 

   

1 kaleng 125,000 

 125,000     125,000  

biaya per masa 

tanam, belum 

termasuk biaya 

transportasi 

5 Penyubur 

   

2 kaleng 75,000 

 150,000     150,000  

biaya per masa 

tanam, belum 

termasuk biaya 

transportasi 

6 Bambu    20 pohon 12,000  240,000     240,000  biaya per masa tanam 

7 Pupuk Urea 

   

2 sak 115,000 

 230,000     230,000  

biaya per masa 

tanam, sudah 

termasuk biaya 

transportasi 

8 Tali rafia 

   

2 kg 15,000 

 30,000     30,000  

biaya per masa 

tanam, belum 

termasuk biaya 

transportasi 

9 Estimasi biaya 

transportasi 
3 4 1 12 liter 9,000  108,000     108,000  

harga eceran 

pertalite, untuk 4x 
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produksi 2, 3, 

4&5, 7&8 

transportasi. 1x 

transportasi 

membutuhkan 3 liter 

sudah termasuk 

pulang-pergi 

Total Biaya Variabel Produksi   2,858,000   

Panen 

1 

 Biaya makan, 

minum dan 

snack Nyambat 

(tenaga kerja 

bantu)  2  12 

24 pekerj

a/pane

n 

20,000 

 480,000     480,000  

11x panen, rata-rata 

biaya per masa 

tanam. Belum 

termasuk transportasi 

2 Karung 

   

12 karung 2,000 

 24,000     24,000  

11x panen selama 

satu musim, belum 

termasuk biaya 

transportasi 

3 

Estimasi Biaya 

Transportasi 

Panen 1, 2 

2 

1 12 

24 liter 9,000 

 216,000     216,000  

harga eceran 

pertalite, untuk 11x 

transportasi selama 

panen. 1xtransportasi 

membutuhkan 2 liter 

sudah termasuk 

pulang-pergi 

Total Biaya Variabel Panen   720,000   

Total Biaya Variabel   3,578,000   

Total Biaya 3,950,986 
per masa tanam 
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musim hujan 

5,072 per m2 

 8,231.22  per kg 

Catatan:            3,230,986  

1. Satu kali masa tanam adalah 6 bulan. 

2. Pajak lahan tanah (779 m2) Rp: 49.472 

 

Rincian Biaya Usaha Pengepul (Ibu Tuminem) per Masa Tanam Cabai 

No  Faktor Produksi Kebutuhan  Satuan 
Harga 

(Rp/satuan) 

Jumlah Harga 

Kebutuhan 

Masa Pakai 

Penyusutan 

(tahun) 

Masa Pakai 

Penyusutan 

per musim 

Total (Rp) Keterangan 

Biaya Tetap 

1 Timbangan Dongkrak 1 unit 1,500,000  1,500,000  10 20  75,000  
Biaya per 

musim 

2 
Timbangan untuk 

eceran 
1 unit 250,000  250,000  5 10  25,000  

Biaya per 

musim 

3 

Sewa lapak atas nama 

kelompok pedagang 

(per tahun) 

1 lapak 50,000  50,000  1 2  25,000  
Biaya per 

musim 

4 Kebersihan & lampu 12 kali 2,000  24,000     24,000  
Biaya per 

musim 

Total Biaya Tetap  149,000  Biaya per 



LAMPIRAN 

 

musim 

Biaya Variabel 

1 Transportasi 26 kali 10,000  260,000     260,000  
Biaya per 

musim 

2 
Biaya retribusi pasar 

(karcis) 
13 karcis 1,000  13,000     13,000  

Biaya per 

musim 

3 

Penimbangan masuk 

atau keluar pasar 

(termasuk keamanan) 

13 kali 5,000  65,000     65,000  
Biaya per 

musim 

4 
Plastik 4 Macam 

ukuran 
4 wadah 3,750  15,000     15,000  

Biaya per 

musim 

5 Biaya makan 13 porsi 7,000  91,000     91,000  
Biaya per 

musim 

Total Biaya Variabel  444,000  
Biaya per 

musim 

Total Biaya 
 593,000  

Biaya per 

musim 

 442.87  Biaya per kg 

 

Rincian Biaya Usaha Pengecer pasar pagi Salatiga (Ibu Mukini) per Masa Tanam Cabai 

No  Faktor Produksi Kebutuhan  Satuan 
Harga 

(Rp/satuan) 

Jumlah Harga 

Kebutuhan 

Masa Pakai 

Penyusutan 

(tahun) 

Masa Pakai 

Penyusutan 

per musim 

Total (Rp) Keterangan 
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Biaya Tetap 

1 Timbangan gantung 1 unit 75,000  75,000  8 16  4,688  
Biaya per 

musim 

2 
Timbangan untuk 

eceran 
1 unit 250,000  250,000  5 10  25,000  

Biaya per 

musim 

3 

Sewa lapak atas nama 

kelompok pedagang 

(per tahun) 

1 lapak 50,000  50,000  1 2  25,000  
Biaya per 

musim 

4 Kebersihan & lampu 12 kali 2,000  24,000     24,000  
Biaya per 

musim 

Total Biaya Tetap  78,688  
Biaya per 

musim 

Biaya Variabel 

1 Transportasi 26 kali 10,000  260,000     260,000  
Biaya per 

musim 

2 
Biaya retribusi pasar 

(karcis) 
13 karcis 1,000  13,000     13,000  

Biaya per 

musim 

3 
Plastik 4 Macam 

ukuran 
4 wadah 3,750  15,000     15,000  

Biaya per 

musim 

4 Biaya makan 13 porsi 7,000  91,000     91,000  
Biaya per 

musim 

Total Biaya Variabel  379,000  
Biaya per 

musim 
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Total Biaya 
 457,688  

Biaya per 

musim 

 341.81  Biaya per kg 

 

Rincian Biaya Usaha Pengecer pasar Johor (Ibu Wati) per Masa Tanam Cabai 

No  Faktor Produksi Kebutuhan  Satuan 
Harga 

(Rp/satuan) 

Jumlah Harga 

Kebutuhan 

Masa Pakai 

Penyusutan 

(tahun) 

Masa Pakai 

Penyusutan 

per musim 

Total (Rp) Keterangan 

Biaya Tetap 

1 Timbangan dongkrak 1 unit 1,500,000  1,500,000  10 20  75,000  
Biaya per 

musim 

2 
Timbangan untuk 

eceran 
1 unit 250,000  250,000  5 10  25,000  

Biaya per 

musim 

3 

Sewa lapak atas nama 

kelompok pedagang 

(per tahun) 

1 lapak 100,000  100,000  1 2  50,000  
Biaya per 

musim 

4 Kebersihan & listrik 12 kali 2,000  24,000     24,000  
Biaya per 

musim 

Total Biaya Tetap  174,000  
Biaya per 

musim 

Biaya Variabel 

1 Transportasi 12 kali 10,000  120,000     120,000  Biaya per 
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musim 

2 
Biaya retribusi pasar 

(karcis) 
12 karcis 1,000  12,000     12,000  

Biaya per 

musim 

3 Plastik eceran 2 wadah 5,000  10,000     10,000  
Biaya per 

musim 

4 Biaya makan 12 porsi 15,000  180,000     180,000  
Biaya per 

musim 

Total Biaya Variabel  322,000  
Biaya per 

musim 

Total Biaya 
 496,000  

Biaya per 

musim 

 601.21  Biaya per kg 

 

Rincian Biaya Pedagang Keliling (Bp Darmadi) selama satu Masa Tanam Cabai 

No  Faktor Produksi Kebutuhan  Satuan 
Harga 

(Rp/satuan) 

Jumlah Harga 

Kebutuhan 

Masa Pakai 

Penyusutan 

(tahun) 

Masa Pakai 

Penyusutan 

per musim 

Total (Rp) Keterangan 

Biaya Tetap 

1 Sepeda Motor 1 unit 14,000,000  14,000,000  25 50  280,000  
Biaya per 

musim 

2 Gerobak 1 unit 500,000  500,000  10 20  25,000  
Biaya per 

musim 

Total Biaya Tetap  305,000  Biaya per 
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musim 

Biaya Variabel 

1 
Transportasi (Bahan 

Bakar) 
65 liter 7,500  487,500     487,500  

Biaya per 

musim 

2 Sarapan 13 porsi 10,000  130,000     130,000  
Biaya per 

musim 

3 Plastik kiloan 1 bungkus 5,000  5,000     5,000  
Biaya per 

musim 

Total Biaya Variabel  622,500  
Biaya per 

musim 

Total Biaya 
 927,500  

Biaya per 

musim 

 692.68  Biaya per kg 

 

Rincian Biaya Usaha Tengkulak sedang (Ibu Widah) per Masa Tanam Cabai 

No  Faktor Produksi Kebutuhan  Satuan 
Harga 

(Rp/satuan) 

Jumlah Harga 

Kebutuhan 

Masa Pakai 

Penyusutan 

(tahun) 

Masa Pakai 

Penyusutan 

per musim 

Total (Rp) Keterangan 

Biaya Tetap 

1 Mobil 1 unit 118,000,000  118,000,000  25 50  2,360,000  

Mobil 

diperoleh 

secara kredit 

2 Timbangan dongkrak 1 unit 1,500,000  1,500,000  10 20  75,000  per musim 
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3 HP 1 unit 1,700,000  1,700,000  10 20  85,000  per musim 

4 Pulsa + paket data 6  100,000  600,000     600,000  per musim 

Total Biaya Tetap  3,120,000  per musim 

Biaya Variabel 

1 
Transportasi (Bahan 

Bakar) 
11 kali 100,000  1,100,000     1,100,000  per musim 

2 Tenaga 11 hariorang 35,000  385,000     385,000  satu orang 

3 Makanan pokok 33 hariorang 15,000  495,000     495,000  untuk 3 orang 

4 Rokok 22 hariorang 12,500  275,000     275,000  untuk 2 orang 

Total Biaya Variabel  2,255,000  per musim 

Total Biaya 
 5,375,000  

Biaya per 

musim 

 6,515.15  Biaya per kg 

 

Rincian Biaya Usaha Tengkulak kecil (Ibu Suliem) per Masa Tanam Cabai 

No  Faktor Produksi Kebutuhan  Satuan 
Harga 

(Rp/satuan) 

Jumlah Harga 

Kebutuhan 

Masa Pakai 

Penyusutan 

(tahun) 

Masa Pakai 

Penyusutan 

per musim 

Total (Rp) Keterangan 

Biaya Tetap 

1 Sepeda Motor 1 unit 15,000,000  15,000,000  25 50  300,000  

Mobil 

diperoleh 

secara kredit 
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2 Timbangan gantung 1 unit 75,000  75,000  10 20  3,750  per musim 

3 HP 1 unit 1,250,000  1,250,000  10 20  62,500  per musim 

4 Pulsa + paket data 6  50,000  300,000     300,000  per musim 

Total Biaya Tetap  666,250  per musim 

Biaya Variabel 

1 
Transportasi (Bahan 

Bakar) 
12 kali 100,000  1,200,000     1,200,000  per musim 

2 Tenaga 12 hariorang 40,000  480,000     480,000  satu orang 

Total Biaya Variabel  1,680,000  per musim 

Total Biaya 
 1,742,500  

Biaya per 

musim 

 3,630.21  Biaya per kg 

 

 




