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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Saluran pemasaran  

cabai rawit di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, (2) Margin pemasaran di 

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, (3) Peran pelaku rantai nilai pemasaran 

cabai rawit di Kota Mataram, (4) Rantai nilai pemasaran cabai rawit di Kecamatan 

Sandubaya Kota Mataram. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yakni dipilih tiga 

kelurahan secara purposive sampling yaitu Kelurahan Mandalika, Kelurahan 

Bertais dan Kelurahan Dasan Cermen atas pertimbangan bahwa kelurahan 

tersebut melakukan budidaya tanaman cabai rawit di Kecamatan Sandubaya Kota 

Mataram (Lampiran 1). Unit analisis yang digunakan adalah petani dan lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam rantai nilai pemasaran. Penentuan jumlah petani 

responden dilakukan secara sensus karena hanya terdapat 46 orang petani cabai 

rawit di Kecamatan Sandubaya. Penentuan responden pelaku rantai nilai 

pemasaran (pedagang) dilakukan secara Snowball Sampling yaitu dengan cara 

melakukan penelusuran rantai pemasaran cabai rawit. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data digunakan 

dalam penelitian meliputi data primer dan data skunder.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat tiga saluran pemasaran 

pada rantai nilai pemasaran cabai rawit di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram 

yakni: (a) Dari Petani ke Pedangang Antar Pulau. (b) Dari petani ke Pedagang 

Pengumpul Desa, ke pedagang antar pulau. (c) Dari petani ke pedagang 

pengumpul desa, ke pendagang besar, dan ke pedagang pengecer. 2) Margin dari 

saluran I yaitu sebesar Rp. 7.000/Kg, margin saluran II diperoleh sebesar Rp. 

10.000/Kg dan magin saluran III sebesar Rp.8.000/Kg. 3) Peran pelaku rantai nilai 

pemasaran yaitu: (a) Petani berperan sebagai produsen penghasil cabai rawit. (b) 
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Pedagang pengumpul desa berperan sebagai pembeli cabai rawit dari petani untuk 

di distribusikan ke lembaga pemasaran lainnya. (c) Pedagang antar pulau berperan 

sebagai pembeli cabai rawit dari petani maupun dari pedagang pengumpu desa 

yang melakukan penyortiran dan mendistribusikan kembali ke pedagang luar 

pulau. (d) Pedagang besar berperan sebagai pemberi informasi harga pasar dan 

sebagai agen yang menjual cabai rawit ke pedangan pengecer yang berada di 

pasar. (e) Pedagang pengecer berperan sebagai pembeli cabai rawit dari pedagang 

besar dan menjual langsung ke konsumen akhir. 4) Terdapat 3 rantai nilai 

pemasaran cabai rawit di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yakni:  

a) Rantai Nilai I : dari petani langsung di jual ke pedagang antar pulau 

dengan volume jual sebesar 67.500 Kg dari 16 petani. Biaya yang di 

keluarkan PAP sebesar Rp. 2.383,75/Kg dengan harga sebesar 

Rp.8.000/Kg. 

b) Rantai Nilai II : dari petani di jual ke pedagang pengumpul desa dengan 

harga jual sebesar Rp.8.000/Kg, pedagang pengumpul desa menjualnya 

kembali ke pedagang antar pulau dengan harga sebesar Rp.10.500/Kg 

kemudian pedagang antar pulau menjual kebali ke luar pulau dengan 

harga sebesar Rp.18.000/Kg. Volume penjualan pada rantai ini sebesar  

26.700 Kg. 

c) Rantai Nilai III : dari petani dijual ke pedagang pengumpul desa, 

pengumpul desa menjual kembali ke pedagang besar degan harga Rp. 

10.000/Kg dan dibeli oleh pedagang pengecer dengan harga sebesar Rp. 

12.500/Kg. Volume jual cabai rawit sebesar  20.800 Kg. 

 

Kata Kunci : Saluran pemasaran, margin pemasaran, peran pelaku, dan rantai nilai 

pemasaran 

 

ABSTRAK 

The purpose of this study was to find out: (1) Chili marketing channels in 

the Sandubaya District of Mataram City, (2) Marketing margins in Mataram's 

Sandubaya District, (3) The role of cayenne marketing in Mataram City, (4) Value 

chain marketing of cayenne pepper in the Sandubaya District of Mataram City. 

The method used in this research is descriptive method. The research was carried 

out in Sandubaya Subdistrict, Mataram, namely three villages were selected by 

purposive sampling, namely Mandalika Village, Bertais Village and Dasan 

Cermen Sub-District on the consideration that the village cultivated cayenne 

pepper in the Sandubaya Subdistrict, Mataram City (Appendix 1). The unit of 

analysis used is farmers and marketing institutions involved in the marketing 

value chain. Determination of the number of respondent farmers was carried out 

in census because there were only 46 cayenne farmers in Sandubaya District. 

Determination of respondents in the marketing value chain (traders) is done by 

Snowball Sampling, namely by tracing the marketing chain of cayenne pepper. 

The type of data used in this study are qualitative and quantitative data. Sources of 

data used in research include primary data and secondary data. 
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The results of the study show that 1) There are three marketing channels in 

the chain of marketing value of cayenne in the Sandubaya Sub-District of 

Mataram City, namely: (a) From Farmers to Inter-Island trader (b) From farmers 

to Village Collector Traders, to inter-island traders. (c) From farmers to village 

collectors, to large traders, and to retailers. 2) Margin from channel I which is Rp. 

7,000 / Kg, the margin of channel II is Rp. 10,000 / kg and magin channel III is 

Rp.8,000 / kg. 3) The role of marketing value chain actors, namely: (a) Farmers 

play a role as producers of cayenne pepper. (b) Village collectors act as buyers of 

cayenne from farmers to be distributed to other marketing institutions. (c) Inter-

island traders act as buyers of cayenne from farmers as well as from village 

traders who sort and redistribute to outside island traders. (d) Wholesalers act as 

market price informants and as agents who sell cayenne pepper to retailers in the 

market. (e) Retailers act as buyers of cayenne from wholesalers and sell directly to 

end consumers. 4) There are 3 chains of marketing value for cayenne in 

Sandubaya Subdistrict, Mataram City, namely: 

a) Value Chain I: from farmers directly sold to inter-island traders with a selling 

volume of 67,500 Kg from 16 farmers. The cost of the PAP is Rp. 2,383.75 / Kg 

at a price of Rp.8,000 / Kg. 

b) Value Chain II: from farmers sold to village collectors with a selling price of 

Rp.8,000 / Kg, village collectors sell them back to inter-island traders at a price of 

Rp.10,500 / Kg then inter-island traders sell off to the island with a price of 

Rp.18,000 / Kg. The sales volume in this chain is 26,700 Kg. 

c) Value Chain III: from farmers sold to village collectors, village collectors sell 

back to large traders at a price of Rp. 10,000 / Kg and purchased by retailers at a 

price of Rp. 12,500 / Kg. The selling volume of cayenne is 20,800 Kg. 

Keywords: Marketing channels, marketing margins, role of actors, and marketing 

value chains 
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I. PENDAHULUAN  

Sektor pertanian merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup 

besar dari pemerintah dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam rangka 

pembangunan ekonomi jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi 

bangsa. Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, sektor pertanian 

mendapat prioritas utama. Hal ini dikarenakan jika ditinjau dari berbagai segi, 

Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam ekonomi nasional. 

Pembangunan pertanian bertujuan meningkatkan produksi pertanian tanaman 

pangan, khususnya pembangunan subsector holtikultura. 

Cabai rawit merupakan salah satu jenis komoditas holtikultura yang 

dibudidayakan, dikembangkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat luas untuk 

pemenuhan kebutuhan (Iqbal, 2008).Cabai rawit merupakan salah satu sayuran 

buah yang memiliki peluang bisnis yang baik. Permintaan cabai rawit yang tinggi 

untuk kebutuhan bumbu masakan, indusri makanan, obat-obatan merupakan 

potensi untuk meraup keuntungan. Tidak heran jika cabai merupakan komoditaas 

hortikultura yang mengalami fluktuasi harga paling tinggi di Indonesia. 

Salah satu wilayah yang paling banyak mengkonsumsi cabai rawit di 

Indonesia adalah Provinsi Nusa Tengggara Barat. Wilayah ini terdiri dari tujuh 

kabupaten dan dua kota. Salah satunya adalah Kota Mataram  yang sekaligus 

menjadi ibu Kota Propinsi. Pembudidayaan komoditas cabai rawit sudah di 

usahakan hampir di seluruh Wilayah Kota Mataram. Salah satunya Kecamatan 

Sandubaya yang merupakan penghasil cabai terbesar kedua di Kota Mataram dan 

memproduksi cabai rawit dengan luas lahan garapan sekitar 16 ha. 

Pemasaran komoditas pertanian selama ini mempunyai mata rantai yang 

sangat panjang, mulai dari petani, Pedangang Pengempul Desa, Pedangang 

Pengempul Kecamatan, Pedagang Besar, Pengecer hingga ke Konsumen akhir. 

Sehingga mengakibatkan adanya pengerakan nilai tambah dari setiap rantai 

pemasaran yang ada. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah usahatani cabai 

rawit ini mengguntungkan atau tidak dari segi tambahan nilai yang didapatkan 

petani dan Pedagang cabai rawit, dapat dilihat melalui analisis  rantai nilai cabai 

rawit. 

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah: (1) Mengetahui saluran pemasaran  cabai rawit di Kecamatan 

Sandubaya Kota Mataram, (2) Mengetahui margin pemasaran di Kecamatan 

Sandubaya Kota Mataram, (3) Menjelaskan Peran pelaku rantai nilai pemasaran 

cabai rawit di Kota Mataram, (4) Rantai nilai pemasaran cabai rawit di Kecamatan 

Sandubaya Kota Mataram. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yakni dipilih tiga 

kelurahan secara purposive sampling yaitu Kelurahan Mandalika, Kelurahan 

Bertais dan Kelurahan Dasan Cermen atas pertimbangan bahwa kelurahan 
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tersebut melakukan budidaya tanaman cabai rawit di Kecamatan Sandubaya Kota 

Mataram (Lampiran 1). Unit analisis yang digunakan adalah petani dan lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam rantai nilai pemasaran. Penentuan jumlah petani 

responden dilakukan secara sensus karena hanya terdapat 46 orang petani cabai 

rawit di Kecamatan Sandubaya. Penentuan responden pelaku rantai nilai 

pemasaran (pedagang) dilakukan secara Snowball Sampling yaitu dengan cara 

melakukan penelusuran rantai pemasaran cabai rawit. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data digunakan 

dalam penelitian meliputi data primer dan data skunder. Cara pengumpulan data 

dalam penelitian dilakukan dengan teknik survey yaitu wawancara langsung 

dengan responden di daerah penelitian. Alat analisis saluran pemasaran di lakukan 

secara deskriptif, margin pemasaran dapat dirumuskan          –    , peran 

pelaku dengan cara deskriptif, rantai nilai pemasaran dengan menelusuri secara 

langsung kemudian di analisis secara deskriptif. 

 

  III. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

3.1.   Saluran Pemasaran Cabai Rawit 

Hasil penelitian menunjukan bahwa saluran pemasaran cabai rawit di 

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram mulai dari petani sebagai produsen 

penghasil cabai rawit dan lembaga perantara yang menyalurkan cabai rawit 

tersebut ke konsumen akhir. Lembaga perantara yang ikut terlibat memasarkan 

hasil panen yaitu Pedagang Pengumpul Desa (PPD), Pedagang Besar, Pedagang 

Antar Pulau (PAP) dan Pengecer.  

Untuk lebih jelasnya saluran pemasaran cabai rawit dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. di bawah ini : 

 

                                                      

             

                                                                                      

 

                                                
                        

         

 

 

 

Gambar 4.1. Saluran Pemasaran Cabai Rawit. 

Keterangan : 

PPD     = Pedagang Pengumpul Desa  

PAP             = Pedagang Antar Pulau 

Gambar 4.1. menunjukan terdapat tiga saluran pemasaran cabai rawit 

yaitu: Saluran I petani menjual cabai rawitnya langsung ke PAP, saluran II  petani 

menjual cabai rawitnya ke PPD selanjutnya PPD menjual kembali ke Pedagang 

Petani 

PPD 

PPD  

Pengecer PAP PAP 

Pedagang 

Besar 

III 

II 

1                                         
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Antar Pulau, dan saluran III petani menjual cabai rawitnya ke PPD selanjutnya 

PPD menjual kembali ke Pedagang Besar dan Pedagang Besar menjualanya ke 

Pengecer. Dari saluran pemasaran di atas, saluran I dan II mengirim cabai 

rawitnya ke luar pulau (Batam dan Jawa). Semakin panjang saluran pemasaran 

maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan dan mengakibatkan semakin 

mahalnya harga cabai rawit yang diterima konsumen akhir.   

3.2. Margin Pemasaran  

Margin pemasaran merupakan selisih harga dari petani sampai konsumen 

akhir, yang dihasilkan dari harga jual dikurangi harga beli. Biaya transaksi dalam 

proses pemasaran cabai rawit di Kecamatan Sandubaya ini meliputi biaya 

transportasi, biaya pencarian informasi, biaya pembelian barang dan lain-lainnya. 

Adapun margin pemasaran masing-masing lembaga dapat dilihat dalam tabel 

berikut:  

Tabel 4.11. Margin Pemasaran Pada Saluran I (Petani-PAP) di Kecamatan 

Sandubaya Kota Mataram. 

No Uraian Saluran Pemasaran 1 

I (Rp/Kg) 

1 Volume Jual 67.500 

 Harga Jual di petani 8.000 

2 Pedagang Antar Pulau  

 Harga Beli 8.000 

 Biaya Transaksi  

 a. Transportasi 

b. Kardus 

c. Pulsa 
d. Karung 

e. Tali Rafiah 

f. Pengiriman 

500 

200 

1200 
43,75 

3,75 

480 

 Total Biaya Transaksi 2.427,5 

 Harga Jual 15.000 

 Keuntungan 4.572,5 

 Margin 7.000 

 Total Biaya Transaksi 2.427,5 

 % Biaya Transaksi 24,03 % 

 Total Keuntungan 4.572,5 

 % Keuntungan 28,70 % 

 Total Margin 7.000 

 % Margin 28 % 

Dari tabel 4.11. dapat di lihat bahwa pada saluran rantai nilai I terdapat 

hanya satu Pedagangyang terlibat yakni pedagang antar pulau (PAP) dengan 

margin yang di peroleh PAP sebesar Rp. 7000/Kg. Total biaya yang dikeluarkan 

oleh pedagang antar pulau sebesar Rp. 2.383,75/Kg dan memperoleh keuntungan 

sebesar 4.616,25/Kg cabai rawit. 
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Tabel 4.12. Margin pada Saluran II (Petani-PPD-PAP) di Kecamatan Sandubaya  

Kota Mataram 

No Uraian Saluran Pemasaran II 

II (Rp/Kg) 

1 Volume Jual 26.700 

 Harga Jual di petani 8.000 

2 Pedagang Pengumpul Desa  

 Harga Beli 8.000 

 Biaya Transaksi  

 a. Transportasi 
b. Karung 

c. Pulsa 

d. Tali Rafiah 

100 
37,5  

1.000 

3,75 

 Total Biaya Transaksi 1.141,25 

 Harga Jual 10.500  

 Keuntungan 1.358,75 

 Margin 2.500 

3 Pedagang Antar Pulau  

 Harga Beli 10.500 

 Biaya Transaksi  

 a. Transportasi 

b. Kardus 
c. Pulsa 

d. Karung 

e. Tali Rafiah 

f. Pengiriman 

500 

160 
1000 

43,75 

3,15 

480 

 Total Biaya Transaksi 2.186,9 

 Harga Jual 18.000 

 Keuntungan 5.313,1 

 Margin 7.500 

 Total Biaya Transaksi 3.328,15 

 % Biaya Transaksi 33,55 % 

 Total Keuntungan 6.671,85 

 % Keuntungan 41,48 % 

 Total Margin 10.000 

 % Margin 40 % 

    

Tabel 4.12. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa saluran rantai II ini 

terdapat dua Pedagangyang terlibat yaitu pedagang pengumpul desa (PPD) dan 

pedagang antar pulau (PAP) dengan total margin sebesar Rp. 10.000/Kg atau 40% 

dan total biaya transaksi yang di keluarkan sebesar Rp. 3.328,15/Kg serta 

mendapatkan total keuntungan sebesar Rp. 6.671,85/Kg.  Margin pemasaran 

sebesar Rp. 2500/Kg untuk PPD dengan total biaya transaksi yang dikeluarkan 

sebesar Rp. 1.141,25/Kg maka keuntungan yang diperoleh PPD sebesar Rp. 
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5.313,1/Kg . Sedangkan margin pemasaran yang diperoleh PAP sebesar Rp. 

7.500/Kg dengan biaya transaksi yang di keluarkan sebesar Rp. 2.186,9/Kg, maka 

keuntungan yang di peroleh PAP sebesar Rp. 5.313,1/Kg.  

Tabel 4.13.  Margin pada Saluran III (Petani-PPD-Pedagang Besar- Pengecer) di 

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram 

No Uraian Saluran Pemasaran III 

III (Rp/Kg) 

1. Volume Jual 20.800 

. Harga Jual di petani 8.000 

2. Pedagang Pengumpul Desa  

 Harga Beli 8.000 

 Biaya Transaksi  

 g. Transportasi 

h. Karung 

i. Pulsa 
j. Tali Rafiah 

100 

37,5 

1.000 
3,75 

 Total Biaya Transaksi 1.141,25 

 Harga Jual 10.000 

 Keuntungan 858,75 

 Margin 2.000 

3. Pedagang Besar  

 Harga Beli 10.000 

 Biaya Transaksi  

 a. Transportasi 
b. Karung 

c. Pulsa 

d. Tali Rafiah 

100 
37,5 

1200 

3,15 

 Total Biaya Transaksi 1.340,65 

 Harga Jual 12.500 

 Keuntungan 1.159,35 

 Margin 2.500 

4. Pedagang Pengecer  

 Harga Beli 12.500 

 Biaya Transaksi  

 a. Transportasi 

b. Keranjang 
c. Pulsa 

100 

625 
1.000 

 Total Biaya Transaksi 1.725 

 Harga Jual 16 .500 

 Keuntungan 1.775 

 Margin 3.500 

 Total Biaya Transaksi 4.206,9 

 % Biaya Transaksi 42,41 % 

 Total Keuntungan 4.793,1 

 % Keuntungan 29,80 % 

 Total Margin 8.000 

 % Margin 32 % 
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Dari tabel 4.13. dapat di lihat pada saluran III ini terdapat 3 saluran rantai nilai 

yang terlibat yaitu pedagang pengumpul desa, pedangan besar dan pengecer dan 

penjualan sampai ke konsumen akhir. Dari tiga lembaga ini menciptakan total 

margin sebesar Rp.8000/Kg atau sebesar 32 % dengan total biaya transaksi yang 

di keluarkan sebesar Rp. 4.206,9/Kg atau sebesar 42,41 %  , sehingga  saluran ini 

mampu memperoleh total keuntungan sebesar Rp. 4.793,1/Kg atau 29,80 %.  

Sehingga dari tiga saluran rantai nilai tersebut saluran II memiliki total 

margin tertinggi sebesar Rp. 10.000/Kg karena tingginya perbedaan harga yang 

diperoleh dari petani dengan tiap lembaga yang  terlibat. Dan saluran rantai nilai I 

memiliki margin yang paling sedikit yaitu sebesar Rp. 7000/Kg dikerenakan 

hanya satu Pedagangyang terlibat. Sedangkan dari segi biaya transaksi yang di 

keluarkan, saluran rantai nilai I mengeluarkan total biaya yang paling sedikit 

yakni sebesar Rp. 2.383,75/Kg atau 24,03 %. Saluran rantai nilai III 

mengeluarkan total biaya yang paling banyak yakni sebesar Rp. 4.206,9/Kg atau 

sebesar 42,41 %. Dan dari yang memperoleh keuntungan relatif lebih tinggi dari 

ke tiga rantai nilai tersebut yakni saluran rantai nilai II yakni sebesar Rp. 

6.671,85/Kg atau sebesar 41,48 %. Jadi jika dilihat dari total margin saluran rantai 

nilai I lebih efisien karena nilai marginya lebih kecil. 

 

3.3. Peran Pelaku Rantai Nilai Pemasaran 
1. Petani  

      Petani merupakan pelaku utama dalam rantai nilai cabai rawit di 

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Petani merupakan orang yang melakukan 

usaha budidaya cabai rawit dengan mengeluarkan biaya-biaya seperti pengadaan 

input, sarana produksi, biaya-biaya tenaga kerja serta biaya lain-lain untuk 

mendukung melakukan usaha pembudidayaan cabai rawit.  

2. Pedagang Pengumpul Desa 

      Pedagang  pengumpul desa (PPD) berperan mengumpulkan cabai rawit 

dari petani yang sebelumnya telah melakukan negosiasi harga di petani. Pedagang 

pengumpul desa biasanya menunggu petani mengantarkan cabai rawitnya, namun 

pada kondisi tertentu seperti terjadinya kenaikan harga dan jumlah cabai rawit 

yang diminta banyak, maka PPD akan mencari petani untuk mendapatkan 

langsung cabai rawit tersebut. Setelah PPD mendapatkan cabai rawit dari petani, 

selanjutnya melakukan pengumpulan dan memasukannya dalam karung tanpa 

melakukan sortasi dan melakukan penimbangan kebali dimana sebelumnya 

ditimbang pada saat membeli dari petani. PPD mendistribusikan cabai rawit 

kepada pedagang lainnya dan melakukan penimbangan kembali ditempat 

pendistribusian 

3. Pedagang Antar Pulau 

Pedagang antar pulau merupakan pedangang pengumpul yang 

memasarkan cabai rawit ke luar pulau dengan melakukan penyortiran cabai yang 

dibeli langsung dari petani maupun pedagang pengumpul desa. Penyortiran 

dilakukan agar cabai yang dibeli sesuai dengan standar mutu dan kualitas seperti 

kemerahan dan kesegaran cabai rawit. Pengeriman ke luar pulau dilakukan karena 

adanya kerjasama antar pedagang luar pulau melalui media telepon. Sehingga 
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setelah di sepakati , PAP melakukan pengepakan dan mengirim cabai rawit luar 

pulau ( Jawa dan Batam) baik menggunakan angkatan darat, laut maupun udara. 

4. Pedagang Besar 

Pedagang besar merupakan penyuplai cabai rawit dari berbagai wilayah. 

Agen tersebut berperan sebagai perantara penjualan cabai rawit ke pedagang 

pengecer yang melakukan pembelian dalam bentuk segar. Pedagang besar 

memperoleh cabai rawit dari pedagang pengumpul desa yang sebelumnya telah 

terjalin hubungan kerjasama dan komunikasi.  

5. Pedagang Pengecer 

Pedagang pengecer merupakan pelaku pemasaran rantai nilai akhir dalam 

rantai nilai cabai rawit. Pedagang pengecer melakukan penjualan langsung kepada 

konsumen akhir. Pedagang pengecer membeli cabai rawit dalam bentuk segar dari 

pedagang besar yang ada dengan harga beli satuan kilogram. 

 

3.4. Rantai Nilai Pemasaran Cabai Rawit 

Hasil penelitian menunjukan bahwa rantai nilai cabai rawit dimulai dari 

petani sebagai produsen penghasil cabai rawit dan lembaga perantara yang 

menyalurkan cabai rawit tersebut ke konsumen akhir. Lembaga perantara yang 

ikut terlibat memasarkan hasil panen yaitu Pedagang Pengumpul Desa (PPD), 

Pedagang Antar Pulau, Pedagang Besar dan Pedagang Pengecer. Untuk sampai ke 

tangan konsumen akhir diperlukan berbagai tahapan kegiatan yang dilakukan oleh 

masing-masing pelaku yang terlibat dalam usaha menciptakan nilai dan 

menghantar cabai rawit kepada konsumen akhir.  

 

3.4.1. Aliran Produk Cabai Rawit 

  Aliran produk cabai rawit yang telah dibeli dalam bentuk segar yang 

mengalir mulai dari petani/produsen sampai ke pedagang luar pulau dan 

konsumen akhir . 

Untuk lebih jelasnya mengenai aliran produk pada rantai nilai cabai rawit di 

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dapat dilihat pada Gambar 4.2. sebagai 

berikut: 

                                                

             

                                                                            

 

                                                 

                        

         

          

 

 

 Gambar 4.2. Aliran Produk produk cabai rawit. 

Keterangan : 

PPD            = Pedagang Pengumpul Desa  

PAP            = Pedagang Antar Pulau 

Petani 

PPD 

PPD  

Pengecer PAP PAP 

Pedagang Besar 

(67.500 Kg)                                      

(20.800 Kg ) 

(26.700 Kg)        
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Dari Gambar 4.2. dapat dilihat bahwa petani sebagai produsen/penghasil 

cabai rawit pada mata rantai nilai cabai rawit pertama yang menyalurkan 

produk/cabai rawitnya melalui 3 lembaga perantara yang  ada. Dengan tiga 

saluran pemasaran, jumlah produksi yang disalurkan melalui Saluran I adalah 

hasil panen cabai rawit petani menjual cabai rawitnya langsung ke PAP 

selanjutnya PAP menjual kembali ke Pedagang Luar Pulau sebanyak 2 orang 

dengan volume penjualan sebesar 67.500 Kg. Saluran II  hasil panen petani 

menjual cabai rawit ke PPD selanjutnya PPD menjual kembali ke pedagang antar 

pulau sebanyak 1 orang dengan volume penjualan sebesar 26.700 Kg. Saluran III 

hasil panen petani menjual cabai rawit ke PPD selanjutnya PPD menjual kembali 

ke pedagang besar dengan volume penjualan sebesar 20.800 Kg, pedagang besar 

menjual kembali ke pengecer sebanyak 4 orang dengan volume jual rata-rata 

5.200 Kg.  

3.4.2. Aliran Dana  

Aliran dana atau uang adalah pergerakan uang berupa harga beli di tiap 

aliran yang mengalir dari petani sampai dengan konsumen akhir. Perbedaan harga 

beli ditingkat pedagang menyebabkan perbedaan selisih keuntungan di tiap mata 

rantai nilai cabai rawit. Untuk lebih jelasnya mengenai aliran dana dan nilai 

tambah dapat dilihat pada Gambar 4.3. sebagai berikut: 

                 

    

    

         

                                                                                      

                                      

                                       

                                              

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.  Aliran Dana Pada Rantai Nilai Pemasaran Cabai Rawit di Kota 

Mataram. 

Keterangan : 

PPD            = Pedagang Pengumpul Desa  

PAP            = Pedagang Pengumpul Kecamatan 

Dari Gambar 4.3. dapat dilihat bahwa, melalui saluran I petani yang 

menjual cabai rawit ke PAP akan dibayar dengan harga sebesar Rp 8.000/Kg 

selanjutnya PAP  menjual kembali ke Pedagang Luar Pulau dengan harga sebesar 

Rp. 15.000/Kg. Saluran II petani yang menjual cabai rawit ke PPD akan di bayar 

dengan harga sebesar Rp 8.000/Kg selanjutnya PPD menjual kembali ke 

pedagang antar pulau dengan harga sebesar Rp. 10.500/Kg. Saluran III petani 

yang menjual cabai rawit ke PPD akan di bayar dengan harga sebesar Rp 

8.000/Kg  selanjutnya PPD menjual kembali ke pedagang besar dengan harga 

Petani 

PPD 

PPD  

Pedangan Besar 

Pengecer PAP PAP 

(Rp 8000/Kg)  

(Rp 8.000/Kg) 

(Rp.10.000/Kg

) 

( Rp.12.500/kg)    

(Rp 8000/Kg) 

(Rp.10.500/kg

)        
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sebesar Rp. 10.000/Kg. Masing-masing pedagang melakukan pertambahan nilai 

untuk pembelian biaya-biaya transaksi. 

3.4.3. Aliran Informasi  

Aliran informasi adalah arus informasi berupa jumlah cabai rawit yang 

tersedia ditingkat petani dan pedagang pengumpul, informasi harga, informasi 

kualitas yang diinginkan pembeli, sarana transportasi cabai rawit dan informasi 

lainnya antara mata rantai nilai yang menyusun rantai nilai cabai rawit. Aliran 

informasi tersebut bergerak dari hulu ke hilir dan dari hilir ke hulu dimana semua 

pelaku rantai nilai saling membutuhkan dan saling menginformasikan hal-hal 

yang terkait dengan rantai nilai cabai rawit. Untuk lebih jelasnya mengenai aliran 

informasi pada rantai nilai cabai rawit di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram 

dapat dilihat pada Gambar 4.4. sebagai berikut: 

   

             

                                                                                    

 

                                                 

                        

        

 

 Gambar 4.4. Aliran informasi Pada Rantai Nilai Pemasaran cabai rawit di 

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. 

Gambar 4.4. menunjukan bahwa informasi yang ada diperoleh dari adanya 

hubungan transaksi jual beli antar pelaku rantai nilai. Petani menginformasikan 

waktu panen, kualitas dan kuantitas cabai rawit yang siap dipanen dan siap dijual 

ke pedagang pengumpul setelah itu petani akan menerima informasi terkait harga 

beli yang berlaku, kualitas dan kuantitas cabai rawit yang diinginkan pedagang. 

Pedagang pengumpul desa dan pedangang antar pulau akan 

menginformasikan harga jual dipasaran kepada petani, jumlah cabai rawit yang 

dibutuhkan, mutu dan kualitas cabai rawit yang diinginkan pedagang pengumpul 

luar pulau. Dan pedagang  pengumpul desa akan menerima informasi tentang 

harga beli dan harga jual cabai rawit, mutu dan kualitas yang diinginkan pedagang 

antar pulau dan pedangan besar. Pedagang pengumpul desa telah bekerja sama 

dengan pedagang  antar pulau dan pedagang besar untuk menjual cabai rawitnya, 

Sehingga proses penjualan tidak memiliki keterkaitan dengan Pedagangyang 

berada di lingkup pulau tersebut. 

Pengecer akan menginformasikan harga cabai rawit kepada pedagang 

besar. Pedangang besar mencari informasi tentang harga cabai rawit, kuantitas dan 

kualitas cabai rawit yang dibutuhkan oleh pedagang pengecer dan menerima 

informasi tentang harga jual, volume cabai rawit yang dibutuhkan, dan kualitas 

cabai rawit yang diinginkan pedagang pengecer. 

Jadi keseluruhan pedagang pengumpul desa, pedangan antar pulau , 

pedagang besar dan pedagang pengecer masing-masing mempunyai kerjasama 

Petani 

PPD 

PPD  

Pengecer 

PAP PAP 

Pedagang  

Besar 
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dengan sesama pedangan sehingga peroses penjualan rantai nilai cabai rawit di 

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram banyak melalui perantara atau rantai nilai 

yang terlibat. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan : 

1. Terdapat tiga saluran pemasaran pada rantai nilai pemasaran cabai rawit di 

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yakni: 

a) Saluran I    :  Petani – Pedagang Antar Pulau 

b) Saluran II  : Petani–Pedagang Pengumpul Desa– Pedagang Antar 

Pulau 

c) Saluran III : Petani – Pedagang Pengumpul Desa – Pedagang Besar –  

Pengecer  

2. Margin pemasaran dari masing-masing rantai nilai cabai rawit tersebut yaitu: 

a) Margin yang di peroleh saluran I sebesar Rp. 7000/Kg. 

b) Total margin yang di peroleh pada saluran II sebesar Rp. 10.000/Kg. 

c) Total margin pada saluran III sebesar Rp.8000/Kg. 

3. Peran pelaku rantai nilai pemasaran cabai rawit yang terdapat di Kecamatan 

Sandubaya Kota Mataram adalah : 

a) Petani berperan sebagai produsen penghasil cabai rawit. 

b) Pedagang pengumpul desa berperan sebagai pembeli cabai rawi dari 

petani dan sebagai pengumpul cabai rawit untuk didistribusikan ke 

Pedaganglainnya.  

c) Pedagang antar pulau berperan sebagai pembeli cabai rawit dari petani 

maupun dari pedagang pengumpul desa yang melakukan penyortiran dan 

mendistribusikan kembali ke pedagang luar pulau. 

d) Pedagang besar berperan sebagai agen yang menjual cabai rawit ke 

pedangan pengecer yang berada di pasar. 

e) Pedagang pengecer berperan sebagai pembeli cabai rawit dari pedagang 

besar dan menjual langsung ke konsumen akhir.  

f) Konsumen Akhir berperan sebagai pengkonsumsi cabai rawit yang di 

beli dari pengecer. 

4. Terdapat 3 rantai nilai pemasaran cabai rawit di Kecamatan Sandubaya Kota 

Mataram yakni:  

d) Rantai Nilai I : dari petani langsung di jual ke pedagang antar pulau 

dengan  harga sebesar Rp.8.000/Kg dan volume jual sebesar 67.500 Kg 

dari 16 petani. Nilai tambah pada saluran I berupa biaya penyortiran, 

biaya kardus, biaya karung,dan biaya pengiriman dengan total biaya 

sebesar Rp. 2.427,5 /Kg. 

e) Rantai Nilai II : dari petani di jual ke pedagang pengumpul desa dengan 

harga jual sebesar Rp.8.000/Kg, pedagang pengumpul desa menjualnya 

kembali ke pedagang antar pulau dengan harga sebesar Rp.10.500/Kg 

kemudian pedagang antar pulau menjual kebali ke luar pulau dengan 
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harga sebesar Rp.18.000/Kg. Volume penjualan pada rantai ini sebesar  

20.800 Kg, dengan total biaya transaksi yang di keluarkan sebesar Rp. 

3.328,15/Kg. 

f) Rantai Nilai III : dari petani dijual ke pedagang pengumpul desa, 

pengumpul desa menjual kembali ke pedagang besar dengan harga Rp. 

10.000/Kg dan dibeli oleh pedagang pengecer dengan harga sebesar Rp. 

12.500/Kg. Volume jual cabai rawit sebesar 20.800 Kg dengan total biaya 

transaksi sebesar Rp. 4.206,9. 

 

5.1. Saran  

  Setelah dilakukan penelitian analisis rantai nilai pemasaran cabai rawit di 

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram diajukan beberapa saran sebagai 

pertimbangan untuk pertimbangan usahatani selanjutnya :  

1. Untuk petani agar lebih memperhatikan saat penanaman, pemberian pupuk 

sampai ke pemanenan, sehingga bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik 

dan harga yang lebih tinggi. 

2. Sebaiknya petani agar lebih aktif dalam mencari informasi terkait harga cabai 

rawit baik dari petani lain ataupun dari harga jual di pasar, sehingga petani 

dapat menjual hasil produksinya dengan harga yang sesuai dan tidak 

mengalami kerugian.   
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