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ABSTRAK

Cabai merupakan salah satu komoditas holtikultura yang dapat memberikan

pendapatan yang tinggi bagi petani. Akan tetapi ada kendala yang masih menghantui

petaniyaitu masalah fluktuatifirya harga cabai di pasar akibat sistem pemasaran yang

ada- Selain itu sifat musiman cabai rnenyebabkan supply di pasar tidak menentu

sehingga akan mempengaruhi tingkat harga cabai. Penelitian ini bertujuan untuk

,n"ngituhui pendapatan, keuntungan serta kelayakan usahatani cabai merah keriting

pada berbagai waktu tanam.' penilitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penentuan daerah

penelitian secara purposif ieaangkan sampel p€tani dipilih menggunakan metode

u"ut U".trt ap (Multistage random sampling). Teknik analisis yang digunakan yaitu

Anolisis of Voriance (Anova). Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat waktu

tanam cabai merah keriting di Kecamitan Pakem yaitu bulan September, Juni, April

dan bulan November. Pendapatan dan keuntungan usahatani cabai merah keriting

terbesar diperoleh petani yang menanam cabai merah keriting pada bulan Juni-

Usahatani cabai merah keriting di Kecamatan Pakem pada semua waktu tanam

berdasarkan analisis R/C, produktivitas modal, produktivitas tenaga kerja dan

produktivitas lahan, layak untuk diusahakan

Kata Kunci: Usahatani, Waktu tanam, Kelayakan, R/C, Produktivitas

Pendahuluan

Keberadaan holtikultura di Indonesia memberikan harapan cerah di sektor

pertanian. Perkembangan holtikultura dapat memberikan nilai tambah yang sangat

berharga bagi kemajuan perianian. Pengembangan holtikultura mempunyai tujuan

untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, membuka kesempatan k"tjq

meningkatkan ekspor dan melestarikan sumber daya alam.
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Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran holtikultura yang dapat

memberikan pendapatan yang tinggi bagi petani. cabai mempunyai prospek yang

cukup baik untuk pasar lokal maupun pasar Internasional. Cabai termasuk enam besar

komoditas sayuran segar yang diekspor lndonesia bersama-sama dengan bawang

merah, tomat, kentang, kubis dan blumkol. Peluang ekspor cabai tidak hanya dalam

bentuk segar, tetapi juga dalam bentuk olahan lebih lanjut berupa cabai kering dan

bubuk (tepung) sehingga memungkinkan untuk melakukan penganekargaman

(d iversifikasi) produksi cabai @ukmana 1 994).

Perkembangan produksi cabai saat ini cukup bailq akan tetapi kendala yang

masih menghantui petani cabai yaitu masalah fluktuatifnya harga cabai di pasar.

Permasalahan fluktuatifirya harga dalam pemasaftIn cabai disebabkan oleh belum

adanya standar harga. Selain itu sifat musiman cabai menyebabkan supply cabai di

pasar tidak menentu. Keadaan tersebut akan merugikan petani atau paling tidak telah

mengurangi keuntungan petani, karena dengan tidak adanya standar harga dan

kontinyuitas produksi maka pedagang akan leluasa untuk mempermainkan harga

(Santika 2002). Berbagai upaya telah dilakukan oleh petani untuk mengatasi

fluktutifirya harga cabai, diantaranya dengan pengaturan waktu tanam' Adanya

pengaturan waktu tanam diharapkan terdapat kontinuitas produksi cabai sepanjang

tahun sehingga petani dapat memperoleh harga serta pendapatan yang tinggi'

Pengaturan waktu tanam juga dilakukan oleh petani bunga krisan di kecamatan

Ambarawa. Terdapat empat periode waktu tanam bunga potong krisan yaitu pada

bulan Agustus-Februari, bulan september-Maret, bulan November-Mei dan bulan

Oktober-April. Usahatani bunga potong krisan pada samua waktu tanam layak untuk

diusahakan dilihat dari nilai R/C, produktivitas lahan, produktivitas tenaga kerja dan

produktivitas modal (Wijayati 2006) -

Kecamatan Pakem nnenrpakan daerah pegunungan dengan ketinggian 600

mdpl, sehingga sangat potensial untuk pengembangan budidaya cabai, karena

tanaman cabai dapat tumbuh pada ketinggian 0-1800 mdpl (Setiadi 1999)' Petani

Seminar Nasional Pengembangan Agroindustri
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menanam cabai merah keriting baik pada musim kemarau maupun musim hujan.

Penanaman cabai merah keriting pada musim kemarau menghasilkan produksi yang

tinggi karena keadaan alamnya cocok untuk pertumbuhan cabai, akan tetapi harga

jualnya rendah karena sebagian besar petani menanam cabai merah keriting pada

musim ini. Sebaliknya pada musim hujan produksi rendah karena cabai merah

keriting tidak cocok dengan curatr hujan yang tinggi disamping banyak hama dan

penyakit, akan tetapi harga biasanya tinggr karena pasokan di pasar sedikit. Biaya

yang dikeluarkan petani cabai merah keriting juga akan berbeda jika waktu

tanamnya berbeda. Pada usahatani cabai merah di musim hujan biasanya

membutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan musim kemarau.

Apakah perbedaan waktu tanam akan berpengaruh terhadap pendapatan maupun

keuntungan? Apakah usahatani cabai merah keriting di Kecamatan Pakem layak

untuk dikembangkan? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan waktu tanam

cabai merah keriting yang dipilih petani serta alasan petani memilih waktu tanam

tersebut, menganalisis pendapatan, keuntungan serta kelayakan usahatani cabai merah

keriting di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deslaiptif analisis yaitu metode penelitian

yang memusatkan pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang (aktual),

mula-mula data dikumpulkan lalu disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Teknik

pelaksanaan penelitian menggunakan metode survey, yaitu suafu metode yang

mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat

pengumpul data (Nazir, 1999)

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dengan

pertimbangan produksi cabai merdr keriting di kecamatan ini lebih tinggi

dibandingkan dengan kecamatan lain di kabupaten Sleman. Metode pengambilan

sampel yang digunakan yaitu metode acak bertahap (Multistage Random Sampling).

o^-:-^' llaaia*al Elaara-L^^^^- A 
--^i^A..^.)i
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Dari lima desa yang ada di kecamatan Pakem, dipilih desa Pakembinangun dan

Hargobinangun karena kedua desa tersebut mempunyai kelompok tani cabai merah

yang lebih aktif dibandingkan desa lain. Dari kedua desa tersebut, dipilih kelompok

tani yang memPunyai anggota kelompok tani terbanyak yaitu kelompok tani Subur-

Sambirejo dan kelompok tani Kridosembodo-Wonorejo. Semua anggota kelompok

tani yaitu sebanyak 70 orang dijadikan sebagai responden penelitian. Analisis data

menggunakan analisis deskripsi, sedangkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan

pordapatan serta keuntungan pada berbagai waktu tanam dianalisis menggunakan

Anolisis of Yarians (Anova) yang dilanjutkan dengan uji LSD

[Iasil dan Pembahasan

Usahatani cabai merah keriting di Kecamatan Pakem umumnya diusahakan

petani secara furun-temurun dan biasanya wakfu penanaman berdasarkan atas

kebiasaan petani. Terdapat empat waktu tanam cabai merah keriting yang dipilih
petani yaitu bulan September, Juni, April dan November. S"kil* 40% petani

memilih waktu tanam pada bulan.feptember delgan alasan terpenuhinyd-keburuhari

air karena ada pembagian blok air, sedangkan 35% petarimemilih waktu tanam pada

bulan Juni dengan alasan panen akan bertepatan dengan hari raya sehingga harganya

cukuptinggi (tabel l).

Tabel l. Distribusi petani berdasarkan alasan memilih waktu tanam usahatani cabai
..mgrah keriting di Kecamatan pakem tahun 2006
Uraian Waku Tanam

,S:gltember Juni April NovembCi
Jrnl yo Jrnl o/o JmI yo Jml %

l. Jumlah Pdani l3
2. Alasan tanam
- Pembagian blok pengairan
- Harga tinggi
- Panen saat bulan besar
- Saat curah hujan sedikit
- Panenjelang hari raya
- Kebiasaan tanam

20
5

I

:-

76.92
19.23
,*:

5 20.8

4 16.7
15 62.5

23.0;

23.08

53.8;

57.;
42.86

;

J

;

4
J

r00100l3

Som'inar Naeinnal DannamF.a^ aaa A ataiaa,,^t-i
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Biaya usahatani cabai merah keriting di Kecamatan Pakem terdiri dari biaya

eksplisit dan biaya implisit. Petani yang menanam cabai merah keriting pada bulan

September dan bulan Juni lebih dad. 50o/o biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan

usahataninya merupakan biaya implisit sedangkan petani yang menanam cabai merah

keriting pada waktu tanam bulan April dan bulan November lebih dan 50% biaya

yang dikeluarkan dalam kegiatan usahataninya merupakan biaya eksplisit (Tabel 2).

Kontribusi terbesar pada biaya implisit yaitu pada biaya sewa lahan milik

sendiri karena jumlah petani pemilik penggarap pada kedua waktu tanam tersebut

lebih banyak dibandingkan petani penyewa dan petani penyakap. Biaya implisit yang

terendah yaitu pada bunga modal sendiri. Modal petani yang digunakan untuk

usahatani cabai merah keriting antara Rp 500.000-Rp.3.000.000,dengan rata-rata

modal petani pada bulan September sebesar Rp 1.618.400, bulan Juni sebesar Rp

1.445.&0. bulan April sebesar 1.515.000, dan bulan November sebesar Rp

1.157.150. Besarnya bunga modal sendiri disetarakan dengan bunga pinjaman dari

kelompok tani yaitu sebesar l2o/ope'rr tahun atau 6Yo per musim tanam.

Tabel 2. Total biaya saftrna produksi usahatani cabai merah keriting di
Kecamatan Pakem per 0, 25hatahun 2006

WaktuTanam

September Novernber

RD o/o Rp o/o Rp o/, RP Vo

lBiaya eksplisit
abiaya sarana

produksi
b.biayaTKLK
c.biaya

p€nyusutan
d.peiak
e.sewa lahan

19942 0.77 19854
164000 - 6.35 671E8

o.82 10?31

2.79 285385
0.42 320/7
0.r0 2538

495783 23.72

105364 5.04
205319 9.82

9571 0.46
273429 13.08

33030 1.58

2857 0.14

624158 24.15 584554 24.26 609563

s3s32 2.07
223798 8.66

30300 t.26 28742
229763 9.53 20n35

28.03

t.32
9.60

0.49
t3.12

1.47
0-12

f.bunga pinjaman 23088 0.89 10105

e. biavatalirafia 2712 0.ll 2531

Biava cksolisii 1111230 43.00 94295 39.18 ll7774l 54.16 11213ai $J4
2. BiayaLnplisit
a biapTKDK
b.sewa lalran
milik sendiri
c.bunga modal
sendiri

487841.
887812

97tM 4.18

4fr546
439308

90898

18.E8
34.36

3.76

M5234 18.48

933379 38.74

86723 3.60

21.46 47&86 22.79
20.20 4t%71 20.05

Biava imolisit 147276{ 57.00 1465336 60.82 996752 4534 9649ffi 4.16
Total biava 2583EXl 100.00 2&9631 100.00 2174493 100.00 2090339 100.00

o^-:-^- lt^^:^-^t 6^-^^-L^--^- A --^:^)..^L;
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Penggunaan sarana produksi dalam kegiatan usatratani cabai merah keriting

pada semua periode waku tanam seperti benih, pestisida dan pupuk bervariasi antara

petani yang satu dengan petani yang lain sesuai dengan lahan yang dimiliki petani.

Meskipun demikian biaya penggunaan sarana produksi pada semua waktu tanam

mempunyai persentase yang lebih besar dari 40Yo terhadap total biaya eksplisit

Banyaknya sarana produksi yang digunakan dipengaruhi oleh faktor ketersediaan

modal dan tingkat kesuburan lahan yang dimiliki petani. Biaya sarana produksi

terbesar dikeluarkan oleh petani yang menanam cabai merah keriting pada bulan

September karena petani menggunakan saftma produksi yang relatif lebih banyak

dibandingkan dengan waktu tanam yang lain. Penanaman cabai pada bulan

September bertepatan dengan musim hujan dan tanaman cabai membutuhkan

pdrlakuan yang khusus karena banyak hama dan penyakit yang menyeftmg.

Usahatani cabai merah keriting pada semua waktu tanam banyak

menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena petini

memiliki ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga yang cukup untuk mengelola

kegiatan usahatani tersebut. Tenaga kerja dalam keluarga dilibatkan dalam setiap

kegiatan usahatani, sedangkan penggunaan tenaga kelia luar keluarga banyak

digunakan ketika melakukan kegiatan pengolahan tanah, penanaman dan saat panen.

Petani yang menanam cabai pada bulan November menggunakan tenaga kerja luar

keluarga lebih banyak mulai dari kegiatan pengolahan tanah sampai kegiatan pasca

panen yaitu sebesar 7,02 hksp. Hal ini disebabkan karena anggota keluarga petani

yang produktif jumlahnya relatif sedikit sehingga petani perlu melibatkan tenaga

kerja dari luar keluarga untuk membantu dalam mengelola kegiatan usahataninya.

Produksi cabai merah keriting yang ditanam pada bulan September lebih

banyak dibandingkan produksi pada waktu tanam yang lain Qabel 3). Hal ini

disebabkan karena petani menggunakan jarak tanam yang lebih rapat sehingga jumlah

tanaman lebih banyak. Meskipun demikian produksi cabai merah keriting yang

ditanam dengan jarak tanam lebih rapat kualitas buahnya kurang bagus. Pada waktu
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tanam bulan November, terjadi penurunan produksi karena bertepatan dengan awal

musim penghujan yang akhirnya menyebabkan jumlah petik berkurang.

Harga jual cabai dari masing-masing petani berbeda-beda, hal ini disebabkan

karena ada petani yang ikut bermitra dengan kelompok tani tetapi juga ada petani

yang tidak ilnrt bermitra dengan kelompok tani. Jumlah petani yang ikut bermitra

yaitu sebanyak 50 petani dan petani yang tidak ikut bermitra sebayak 20 petani.

Harga jual petani bermira lebih rendah dari harga jual petani yang tidak ikut

bermitra. Petani yang ikut bermitra harga jualnya ditentukan dari kelompok tani

sedangtcan petani yang tidak ikut bermitra harganya ditentukan berdasarkan tawar

menawar dengan pedagang di pasar. Petani yang ikut bermira kisaran harganya

antaxa Rp 9000 - Rp 16.500,- sedangkan untuk petani yang tidak ikut bermitra harga

berkisar Rp 9.500 - Rpl7. 500,-

Tabel 3. Pendapatan dan keuntungan usahatani cabai merah keriting di Kecamatan

Pakem per0,25 ha
WalruTmam

Sepfemba April November

Pmduksi ftg)
Harptertimbang @p)
Parerimaan@p)
Total biaya eksplisit (Rp)
Total biaya imflisit (Rp)
Pendapatar (Rp)

925.s8
1r734

107839E4
1 il 1230

14727@
9627754
8154994

888.70
t2.562

10837913
94r'.295

t65336
989361E
u28?82

834.77
I t530

9636929
lt7774l
996752

r4s9188
746;2436

784.5t
I l915

93E1429
t t25353
9@gffi

t25ff76
7291t90

Total penerimaan petani cabai merah keriting pada waktu tanam bulan Juni

lebih tinggi dibandingkan waktu tanam yang lain. Petani yang mananam cabai

meratr keriting pada bulan Juni akan melakukan panennya pada bulan Oktober yang

bertepatan dengan permintaan cabai merah keriting yang tinggi karena memasuki

bulan puasa dan menjelang hari raya, sedangkan pasokan yang tersedia di pasar

jumlahnya terbatas sehingga harga di pasarpun tinggi-

Qaminar Naciaaal DanaamJranaan Aaraiar{rrcfri
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Pendapatan usahatani cabai rnerah keriting merupakan selisih antara
penerimaan petani dengan biaya ekspllsit yang dikeluarkan selama melakukan
kegiatan usahatani' Sedangkan keuntungan usahatani merupakan selisih antara total
pendapatan dengan totai biaya implisit (Hernanto 1993). pendapatan dan keuntungan
yang diperoleh pekni pada waktu tanam bulan Juni lebih besar dibanding waktu
tanam yang lain (Tabel 3). Meskipun demikian berdasarkan hasil pengujian ANSVA,
pendapatan dan keuntungan yang diperoleh antar petani pada empat periode waktu
tanam tidak adape$edaan yang signifikan.

Analisis R{.Raflb merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan
total biaya yang dikeluarkan petani (biaya elsplisit dan biaya implisit). Nilai R-C
Ratio pada semua periode waktu tanam berada pada nilai lebih besar dari satu,
dengan demikian dapat disimpurkan bahwa pada semua periode waktu tanam
usahatani cabai merah keriting layak untuk diusahakan (Tabel 4). Nilai R-C Ratio
yang paling besar terdapat pada waktu tanam bulan November yaitu sebesar 4,50
yang mempunyai arti bahwa setiap Rp 100,- biaya yang dikeluarkan akan didapatkan
penerimaan sebesar Rp 450,- Nilai R/C pada usahatani cabai merah keriting di
Kecamatan Pakem lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai R/C yang diperoleh
pada penelitian tentang analisis usahatani cabai merah di lahan pantai Kecamatan
Temon Kabupaten Kulon progo yaitu sebesar 3,09 (widyaningrum 2006). Dengan
melihat kenyataan tersebut berarti Kecamatan pakem mempunyai potensi untuk
pengembangan cabai merah keriting

Tabel4. B--C Rafo usahatani cabui *"* tahun 2006Uraian E/-ra- r,WakhrTeram
Septenrber April November

Penerimaan (Rp) 1073E3984
lll1230
1472760
r. 4-17

10837913
9M295

t465336
4-50

9636929
1177741
9967s2

4.43

9381429
I r25353
964986

4.49

Total biaya eksplisit (Rp)
Total biaya implisir (fu)
R-C Rarro

Kelayakan usahatani dapat juga diukur dengan nilai produktivitas, yang
meliputi produkstivitas modal, produkti vitas tenaga kerja dan produktivitas lahan.
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Pada usahatani cabai merah keriting di Kecamatan Pakern pada semua waktu tanam,

nilai produktivitas modal lebih besar dari bunga tabungan di banlq nilai produktivitas

tenaga kerja lebih besar dari upah tenaga kerja yang berlaku di daerah penelitian dan

produktivitas lahan lebih besar dari sewa lahan (Tabel 5). Hal ini dapat disimpulkan

bahwa usahatani cabai merah keriting di Kecamatan Pakem layak untuk diusahakan.

Tabel 5. Produktivitas modal, tenaga kerja dan lahan uasahatani cabai merah keriting
di Kecamatan Pakem tahun 2006
Uraian WalluTanam

September April November

Pendapatan (Rp)
Sewalalran sadiri @p)
BiayaTKDK(Rp)
Bungamodal sendiri
Biaya Eksplisit (Rp)
Total TKDK (hksp)
Luas l-ahan (m2)

Produktivitas Modal
Pmd teoaga kerja (R/hksp)
Produltivitas lahan (Rp/m)

k*
pendapatan. Apabila nilai proCuktivitas modal lebih besar dari bunga tabungan di

bank yang berada di sekitar daerah penelitian maka usahatani cabai merah keriting

layak untuk dikembangkan. Nilai produktivitas modal pada waktu tanam bulan Juni

lebih besar dibandingkan waktu tanam yang lain yaitu sebesar 9.02 yang berarti

kemampuan modal untuk menghasilkan pendapatan dari usahatani cabai merah

keriting sebesar 902 o/o.

Produktivitas tenaga kerja merupakan kemampuan tenaga kerja untuk

menghasilkan pendapatan. Apabila nilai produktivitas tenaga kerja dalam keluarga

lebih besar dibandingkan dengan Upah Minimum Propinsi D.I Yogyakarta sebesar

Rp 469000 per bulan atau Rpl5633 per hko maka usahatani cabai meratr keriting

layak untuk diusahakan. Produktivitas tenaga kerja usahatani cabai merah keriting

waktu tanam bulan Juni lebih besar dibandingkan waktu tanam yang lain. Nilai

produktivitas tenaga kerja pada waktu tanam bulan Juni sebesar Rp 298.973lhksp

96n754 989361E E459186 E256076

887812 933379 439308 419071

487844 445234 466546 47$ft6
97t04 86723 90898 69429

ltlr230 944295 lt7774t 1125353

32.52 29.68 3l.l I 3t.71
2500 2500 2500 250[,
7.42 9.02 6.41 6.54

265769 295973 254869 244494
3617 3745 3161 3084

aamiaar tlaainnal Daaa^*h^aa^x Aarainr{rrard
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yang artinya batrwa setiap satu hari kerja setara pria akan menghasilkan pendapatan

sebesar Rp 297.683,-

Produktivitas lahan digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan usahatani

yaitu dengan membandingkan antara nilai produktivitas lahan dan nilai sewa lahan

yang berlaku di daeratr penelitian. Produktivitas lahan usahatani cabai merah

keriting waktu tanam Juni lebih tinggi dibandingkan produktivitas lahan bulan

Septembeq bulan April dan bulan November. Nilai produktivitas lahan waktu tanam

bulan Juni sebesar Rp 37a51# yang dapat diartikan bahwa lahan lahan tersebut

mampu menghasilkan uang sebesar Rp 3745 nf dalam jangka waktu satu musim

tanam.

Kesimpu!an

Terdapat empat waktu tanam cabai merah keriting di Kecamatan Pakem yaitu

pada bulan September sebanyak 26 petani, bulan Juni 24 petani, bulan April 13

petani dan bulanNovember sebanyak 7 petzni.

Pendapatan dan keuntungan usahatani cabai merah keriting pada waktu tanam

bulan Juni lebih tinggi dibandingkan waktu tanam bulan September, bulan April

dan bulan November.

Usahatani cabai merah keriting di Kecamatan Pakem pada semua periode waktu

tanam berdasarkan analisis R/C, produktivitas modal, produktivitas tenaga kerja

dan produktivitas latran layak untuk diusahakan-
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