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ABSTRACT
ROFI ANDRIANA, 2020. The Impact of the Covid-19 Pandemic on
Farmers' Behavior and Curly Red Chili Farming Activities (A Case Study on Curly
Red Chili Farming in Cipulus Village Farmer Group, Pasigaran Village,
Tanjungsari District). Under the guidance DETY SUKMAWATI and NING
SRIMENGANTI.
This study aims to determine how curly Red chili farmers behave during the
COVID-19 pandemic and how the impact of the COVID-19 pandemic on curly red
chili farming activities. The results showed the following: 1) farmers were less
obedient in implementing health protocols even though farmers knew about the
dangers of the COVID-19 pandemic. 2) the difference in farmers' income between
before the COVID-19 pandemic and during the COVID-19 pandemic due to the
uncertain marketing of curly red chilies. 3) the majority of farmers still believe that
curly chili red farming can be continued by taking some measures in marketing.
Based on the research results, it is suggested that there should be innovation in
marketing and maximizing the role of farmer groups to solve the problem of farmer
dependence on collectors.
Keywords : COVID-19 Pandemic, Income, Farming

ABSTRAK
ROFI ANDRIANA, 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perilaku Petani
Dan Kegiatan Usahatani Cabai Merah Keriting (Studi Kasus Pada Usahatani Cabai
Merah Keriting Di Kelompok Tani Kampung Cipulus, Desa Pasigaran, Kec.
Tanjungsari). Dibawah bimbingan DETY SUKMAWATI dan NING
SRIMENGANTI.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku petani cabai merah
keriting saat pandemi COVID-19 dan bagaimana dampak pandemi COVID-19
terhadap kegiatan usahatani cabai merah keriting. Hasil penelitian menunjukkan
sebagai berikut: 1) petani kurang patuh dalam penerapan protokol kesehatan
meskipun petani tahu tentang bahaya dari pandemi COVID-19. 2) terjadinya
perbedaan pendapatan petani antara sebelum masa pandemi COVID-19 dan saat
masa pandemi COVID-19 akibat dari pemasaran cabai merah keriting yang tidak
menentu. 3) mayoritas petani masih meyakini bahwa usahatani cabai merah keriting
masih bisa dilanjutkan dengan melakukan beberapa penanganan dalam pemasaran.
Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan perlu adanya inovasi dalam
pemasaran dan memaksimalkan peran kelompok tani untuk memecahkan
permasalahan kebergantungan petani kepada pengepul.
Kata kunci : Pandemi COVID-19, Pendapatan, Usahatani
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris : coronavirus disease 2019,
disingkat COVID-19) adalah penyakit menular yang diseba kanoleh SARS-CoV2, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus
2019–2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan
kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang
ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung
pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.

Tabel 1. Jumlah kasus COVID-19 di dunia
Tanggal

Jumlah Kasus

Jumlah Sembuh

Jumlah Meninggal

30 Maret 2020

724.565

152.076

34.041

30 April 2020

3.208.138

997.178

227.618

30 Mei 2020

6.020.723

2.655.331

366.295

30 Juni 2020

10.402.389

5.648.789

507.515

30 Juli 2020

17.162.629

10.672.779

669.096

30 Agustus 2020

25.187.830

17.538.729

847.044

Sumber : covid19.who.int

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa penyebaran COVID-19 ini sangat pesat
bahkan sampai lebih dari 200 negara di dunia mengalami kasus ini termasuk
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Indonesia yang penyebarannya terjadi hanya beberapa bulan saja sejak virus ini
ditemukan. Saat ini kasus tertinggi ada di negara Amerika Serikat yang mencapai
angka 3.156.416 update tanggal 09 Juli 2020.

Tabel 2. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia
Tanggal

Jumlah Kasus

Jumlah Sembuh

Jumlah Meninggal

30 Maret 2020

1.414

75

122

30 April 2020

9.771

1.391

784

30 Mei 2020

25.216

6.492

1.520

30 Juni 2020

56.385

24.806

2.876

30 Juli 2020

10.6336

64.292

5.058

30 Agustus 2020

17.2053

12.4185

7.343

Sumber : covid19.go.id

Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet)
dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari
paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan ratarata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase
transkripsi-balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil
dalam beberapa jam hingga 2 hari. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi
gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang
menunjukkan gejala pneumonia (Fadli, 2020).
Dampak wabah virus Corona (COVID-19) tidak hanya merugikan sisi
kesehatan. Dampak terbesarnya ada pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi
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akibat tingkat penularan virus yang menyerang aspek fundamental dari seluruh
akivitas manusia, sehingga memaksa pemerintah menerapkan kebijakan
social/phsycal distancing. Secara Makro, perubahan jumlah permintaan dan
penawaran agregat akan mempengaruhi tingkat kegiatan perekonomian pada
periode tertentu yang pada gilirannya akan berpengaruh pula terhadap pendapatan
nasional atau produksi nasional (PDB-Produk Domestik Bruto). Salah satu yang
menjadi indikator baik buruknya perekonomian disuatu daerah adalah dengan
melihat tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah
persentase perubahan kegiatan ekonomi, yang salah satunya dapat diukur dari
jumlah persentase perubahan produksi barang dan jasa (Hanoatubun, 2020).
Indonesia merupakan negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai
salah satu indikator utama dalam proses pembangunan nasional, oleh sebab itu yang
dilaksanakan di sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan perekonomian
Indonesia. Sektor pertanian Indonesia terdiri dari lima sub sektor, yaitu : tanaman
pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, dan
kehutanan. Salah satu sub sektor yang menjadi andalan adalah tanaman pangan dan
hortikultura. Dalam aspek ekonomi, tanaman pangan dan hortikultura memegang
peranan penting dalam sumber pendapatan petani, pedagang, industri, maupun
penyerapan tenaga kerja. Bahkan secara nasional komoditas tanaman pangan dan
hortikultura mampu memberikan sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) secara
signifikan. (Maryanti, Netrawati, & Nuada, 2020)
Dilansir dari KOMPAS.com (17 Mei 2020) belakangan ini para petani di
Jawa Timur ada yang membagikan sayur yang baru dipanen kepada masyarakat,
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bahkan adapula masyarakat yang memilih membuang hasil panennya ke sungai
karena tidak bisa menjualnya ke pasar meskipun menjualnya dengan harga yang
sangat rendah (Shalihah, 2020). Di Indonesia, berbagai macam sayuran banyak
dibudidayakan terutama di daerah yang memiliki iklim tropis. Cabai merah keriting
merupakan komoditas sayuran potensial yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan
memiliki potensi untuk dikembangkan. Cabai merah keriting menduduki posisi
penting dalam menu pangan. Walaupun diperlukannya dalam jumlah kecil, namun
setiap hari dikonsumsi oleh hampir seluruh penduduk Indonesia. Suatu komoditas
layak dikembangkan jika komoditas tersebut diusahakan sesuai dengan zona
agroekologinya, mampu memberi peluang berusaha, serta dapat dilakukan dan
diterima masyarakat setempat sehingga bedampak pada penyerapan tenaga kerja
dan secara ekonomi menguntungkan.

Tabel 3. Jumlah produksi cabai besar di Indonesia
No.

Tahun

Jumlah Produksi (Ton)

1.

2014

1 074 611

2.

2015

1 045 200

3.

2016

1 045 601

4.

2017

1 206 266

5.

2018

1 206 750

6.

2019

1 214 419
Sumber : bps.go.id

Cabai merah keriting yang masuk ke dalam golongan cabai besar
produksinya di Indonesia terpusat di wilayah Jawa, terutama di Jawa Barat. Cabai
keriting terus mengalami peningkatan jumlah produksi pada periode 2014 – 2019
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dan menempati urutan pertama selama tiga tahun terakhir dengan jumlah produksi
tertinggi. Namun, adapula masalah baru yang timbul kepada para petani cabai
merah keriting akibat dari pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Banyak sekali
sektor yang mengalami penurunan, bukan tidak mungkin ini juga merambah ke
sektor pertanian yang tentunya memiliki banyak sekali faktor yang terhambat baik
itu kegiatan usahataninya maupun sampai distribusi yang tidak berjalan lancar.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya sebuah gerakan yang
dapat mendorong perhatian petani di tengah kesulitan ini salah satunya dengan
kegiatan penelitian ini yang membahas tentang pengaruh COVID-19 terhadap
kegiatan usahatani sayuran di kelompok tani di Kampung Cipulus, Desa Pasigaran
yang merupakan salah satu penghasil produk petanian yang perlu diperhatikan
dalam pelaksanaan usahataninya selama masa pandemi COVID-19 ini. Maka perlu
diadakannya pengkajian terhadap efektivitas volume penjualan pada saat pandemi
COVID-19 sehingga pelaku usaha dapat mengatur serta mengendalikan suatu
kegiatan pemasaran tersebut secara optimal. Mengingat produk yang dihasilkan
merupakan produk yang umur penggunaan relatif singkat, memiliki pangsa pasar
yang luas, serta persaingan yang sangat ketat maka penelitian ini sangat berperan
penting peranannya dalam mengevaluasi jalannya usahatani cabai merah keriting
Kelompok Tani di Kampung Cipulus, Desa Pasigaran.

1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa pertanyaan yang
relevan terkait kajian ini adalah :
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1. Bagaimana tingkat pemahaman petani terhadap pandemi COVID-19 dan
bentuk penerapan protokol kesehatan pada petani cabai keriting di Kampung
Cipulus, Desa Pasigaran.
2. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap jalannya usahatani
komoditas cabai merah keriting.

1.3. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui tingkat pemahaman petani terhadap pandemi COVID-19 dan
bentuk penerapan protokol kesehatan pada petani cabai merah keriting di
Kampung Cipulus, Desa Pasigaran.
2. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap jalannya usahatani
komoditas cabai merah keriting.

1.4. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan
semua phak yang terkait :
1. Peneliti, sebagai tambahan pengetahuan serta pengalaman guna menambah
wawasan dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat selama dibangku kuliah
dan sebagai media latihan untuk meningkatkan kemampuan dalam
mengamati, mengumpulkan data, menganalisa dan melaporkan ke dalam
bentuk ilmiah meskipun dengan keterbatasan data dan kajian yang membahas
tentang dampak COVID-19 terhadap sektor pertanian.
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2. Para petani, sebagai sumbangan pemikiran untuk bahan informasi dalam
membuat kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan
untuk meningkatkan produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan
pendapatan.
3. Insan akademis sebagai bahan acuan untuk tinjauan selanjutnya guna
pengembangan ilmu pengetahuan dan sosial ekonomi pertanian.
4. Para pemangku kebijakan, semoga hasil penelitian ini sebagai bahan
informasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan
pembinaan dan pengembangan kelompok tani dan guna meningkatkan
ketahanan pangan khususnya pada komoditas cabai merah keriting sebagai
bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan di sektor
pertanian terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Kajian Pustaka
2.1.1. Dampak Pandemi COVID-19
COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV2 dan memiliki gejala yang mirip dengan flu biasa, yang dapat berlanjut pada sakit
parah dan radang paru (Pneumonia), sehingga menyebabkan kesulitan bernafas.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebagai sumber acuan dunia dalam
menghadapi COVID-19, telah merilis beberapa langkah-langkah perlindungan
dasar individu dalam menghadapi Pandemi ini. Beberapa diantaranya yaitu
memakai masker, menjaga kebersihan tangan melalui rajin cuci tangan dengan
sabun dan air mengalir atau dengan cairan berbasis alkohol, menjaga jarak sosial
(Social distancing) dengan cara menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain
atau siapa saja yang batuk atau bersin, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut,
karena ketiganya merupakan jalan masuknya virus ke dalam tubuh, menjaga
kebersihan pernafasan dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau
dengan siku pada saat batuk dan bersin adalah hal yang tepat. Namun jika
mengalami demam, batuk dan kesulitan bernafas, cari perawatan medis sesegera
mungkin, serta tetap mencari informasi dan mengikuti saran yang diberikan oleh
penyedia layanan kesehatan setempat.
Dampak wabah virus Corona (COVID-19) tidak hanya merugikan sisi
kesehatan. Bahkan virus ini turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di
seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global mengalami penurunan,
8
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menyusul penetapan dari WHO yang menetapkan wabah COVID-19 sebagai
pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Virus corona mulai merebak disekitar
wilayah Wuhan dan kini telah menjangkiti hampir seluruh negara di dunia. Semakin
meluasnya wabah corona ke berbagai belahan dunia menjadi ancaman serius bagi
perekonomian global.

2.1.2. Tanaman Cabai Merah Keriting
Cabai merah keriting merupakan tanaman musiman dengan tinggi dapat
mencapai satu meter, daun berwarna hijau tua, berbentuk bujur telur dan bunga
soliter dengan daun bunga putih. Tanaman cabai keriting merupakan tumbuhan
perdu yang berkayu, tumbuh di daerah dengan iklim tropis. Tanaman ini dapat
tumbuh dan berkembang biak didataran tinggi maupun dataran rendah.
Klasifikasi Tanaman Cabe Keriting :
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Spermatophyta

Sub Divisi

: Angiospermae

Kelas

: Monocotyledonae

Family

: Solaneceae

Genus

: Capsicum

Spesies

: Capsicum annum L.

Cabai merah keriting merupakan salah satu jenis komoditas komersial yang
memiliki nilai ekonomis tinggi dan sejak lama telah dibudidayakan di Indonesia.
Dari berbagai macam jenis komoditas cabai, komoditas cabai merah keriting
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memiliki prospek yang baik. Prospek pasar yang baik terhadap cabai besar terlihat
dari kenaikan harga dan permintaan terhadap berbagai komoditas cabai di setiap
tahunnya yang terus naik membuat petani tertarik untuk membudidayakan cabai
merah keriting. Cabai merah keriting juga dipilih karena memiliki wilayah
pemasaran yang cukup baik serta dapat ditanam pada berbagai lingkungan seperti
daerah pesisir, dataran menengah, dan dataran tinggi (Rukmana, 2002).

Tabel 4. Komposisi Kimia Cabai Merah Keriting per 100 gram
No

Kandungan gizi

Nilai

1.

Energi (kal)

311

2.

Protein (g)

15

3.

Lemak (g)

6,2

4.

Karbohidrat (g)

61,8

5.

Kalsium (mg)

160

6.

Fosfor (mg)

370

7/

Vitamin A (SI)

576

8.

Vitamin C (mg)

50

Sumber : Komposisi Pangan Indonesia (2008)

Pertama kita akan membahas mengenai syarat tumbuh tanaman cabai merah
keriting. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jika anda memperhatikan
semua faktor tersebut akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang cabai merah
keriting. Ada 2 faktor utama yang harus sangat Anda perhatikan yaitu masalah iklim
dan jenis tanah.
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Tanaman cabai merah keriting dapat tumbuh di dataran rendah maupun
pegunungan yang tingginya mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Iklim
yang paling cocok untuk budidaya cabai merah keriting adalah iklim tropis yang
bersuhu lembab. Suhu yang baik sekitar 16 sampai 23 derajat celcius. Kemudian
masalah tanah. Sebenarnya hampir semua jenis tanah bisa digunakan untuk
bertanam cabai merah keriting. Anda bisa memilih tanah yang kaya organik,
gembur, subur, tidak mudah menggenang dan tidak mudah terserang penyakit. pHnya sekitar 5.5 sampai 6.8.
Pemilihan Bibit Cabe Merah Keriting
Pertama harus bisa memilih bibit cabai merah keriting yang berkualitas.
Cabai merah keriting mempunyai varietas yang sangat banyak sekali. Baik itu dari
jenis hibrida sampai lokal. Setiap jenis varietas mempunyai ciri tersendiri. Pada saat
memilih bibit cabai merah keriting anda harus memilih varietas yang paling cocok
untuk daerah lahan yang akan ditanami. Untuk jenis cabai merah keriting hibdrida
lebih baik membeli di industri pembenihan yang sudah menggunakan teknologi
modern.

Pembibitan Dan Penyemaian
Tahapan selanjutnya adalah tahap pembibitan dan penyemaian. Metode
penyemaian bibit cabai merah keriting bisa menggunakan polybag terlebih dahulu.
Jika melakukan penyemaian dengan cara ditabur takutnya ada banyak benih yang
berhimpit sehingga tidak dapat digunakan dan ditanam lagi. Untuk membuat media
penyemaian sangatlah mudah. Campurkan tanah, arang sekam dan kompos dengan
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perbandingan 2:1:1. Jika tidak menggunakan sekam kita bisa menggunakan tanah
dan kompos dengan perbandingan 1:1. Sebelum semua media tersebut dicampur,
kita harus mengayaknya terlebih dahulu supaya halus.
Pada tempat penyemaian, kita bisa memberikan naungan supaya tidak
terkena matahari langsung dan air hujan. Kalau perlu kita bisa tutup tempat
penyemaian dengan jaring pelindung dari serangga dan hama, sehingga
pertumbuhan bibit akan lebih efektif. Sebelum disemai, rendam biji cabe merah
keriting terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat. Rendamnya
minimal selama 3 jam. Masukan biji cabai tersebut ke dalam polybag dengan
kedalaman 0,5 cm. Tutup lubang dengan menggunakan kompos. Lalu beri sedikit
air supaya kelembabannya terjaga.
Selalu siram objek pembibitan tersebut secara rutin setiap harinya. Waktu
siram terbaik adalah setiap pagi dan sore hari. Cara penyiraman yang benar adalah
dengan menyiram secukupnya lalu polybag ditutup dengan koran untuk menjaga
kelembapannya. Buka kertas tersebut jika biji sudah tumbuh selama 3 hari setelah
tumbuh. Selanjutnya kita bisa menyiram secara rutin dengan cara penyiraman pada
umumnya. Setelah berumur 21 sampai 24 hari, bibit cabe merah sudah siap untuk
dipindahkan. Bisa juga dengan melihat pertumbuhan daun yang berjumlah 3 sampai
4 helai. Kita harus melebihkan bibit cabainya. Misalnya Anda akan menanam di
lahan 1 hektar sebanyak 15.000 bibit cabe. Berarti Anda harus menambahkan 10%,
untuk penyulaman tanaman.
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Proses Pengolahan Tanah
Lahan yang bagus untuk budidaya cabai merah keriting adalah tanah yang
porositasnya baik dan gembur. Cangkul tanah terlebih dahulu dengan kedalaman
20 sampai 40 cm. Kalau ada batu, kerikil atau sisa tanaman harus dibersihkan
terlebih dahulu. Jika tanah terlalu banyak gulma pengganggu akan mempengaruhi
pertumbuhan tanaman. Kita bisa membersihkan gulma dengan menggunakan
herbisida. Kemudian buatlah bedengan dengan tinggi 30 sampai 40 cm dan lebar 1
meter. Jarak setiap bendengan sekitar 60 cm. Untuk panjang bendengan bisa
disesuaikan dengan keadaan lahan. Maksimal panjang bendengan adalah 15 meter.
Jangan lupa untuk membuat saluran drainase yang benar. Tanaman cabai akan mati
jika terkena genangan air yang terlalu tinggi.
PH tanah yang bagus untuk budidaya cabai merah keriting adalah sekitar 6
sampai 7. Jika terlalu asam (rendah) pertumbuhan daun cabai merah keriting akan
cepat terserang virus dan pucat. Selain itu, tanah yang terlalu asam mudah
ditumbuhi oleh ilalang. Untuk menetralisir tanah asam bisa menggunakan kapur
pertanian dengan dosis 2 sampai 4 ton per hektarnya. Pemberian kapur ini pada saat
proses pembajakan atau pembuatan bedengan. Di setiap bedengan kita bisa
meletakan pupuk kandang atau pupuk kompos. Dalam 1 hektar kurang lebih
membutuhkan 20 ton pupuk organik. Selain itu harus menambahkan KCL 200 kg
per hektarnya dan pupuk urea 350 kg per hektarnya.
Supaya budidaya cabai keriting lebih efektif, kita bisa menutup bendengan
dengan menggunakan mulsa plastik perak hitam. Tapi harus mengeluarkan banyak
biaya untuk membeli mulsa plastik. Walaupun begitu, manfaat mulsa plastik
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sangatlah banyak sekali. Dengan menggunakan mulsa akan membantu menekan
erosi, menjaga kelembaban, menjaga kebersihan dan mengendalikan pertumbuhan
gulma. Dalam setiap bendengan dibuat lubang dengan jarak 60 sampai 70 cm.
Untuk lebih bagus buat lubang secara zig zag. Hal ini dapat membantu mengatur
penetrasi sinar matahari dan sirkulasi udara. Untuk kedalaman dan diameter lubang
sekitar 10 cm.

Proses Penanaman Bibit Cabai Merah Keriting
Bibit cabe merah keriting dapat dipindahkan dari persemaian jika sudah
berumur 3 minggu dan bibit memiliki 3 sampai 4 helai daun. Proses penanaman
harus dilakukan pada pagi atau sore hari. Hal ini dilakukan supaya tanaman cabai
tidak stres. Kalau bisa penanaman harus dilakukan secara bersama dalam satu hari.
Cara penananamannya sangat mudah. Sobek polybag terlebih dahulu. Kemudian
masukan bibit cabai merah keriting dan media tanamnya ke dalam lubang tanam
yang sudah disiapkan. Usahakan media semai jangan sampai rusak atau pecah.
Kemudian siram supaya kelembabannya masih terjaga.

Proses Perawatan Dan Pemeliharaan
Lakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin. Pada saat musim kering,
kita harus melakukan penyiraman dengan lebih intens. kita bisa melakukan
penyiraman dengan cara penggenangan atau menggunakan gembor. Jika tanaman
belum begitu kuat kita harus melakukan penyiraman secara hati-hati supaya tidak
merusak tanaman cabai keriting. Jika menggunakan teknik penggenangan lakukan
setiap dua minggu sekali saja. Pada dua minggu pertama, lakukan pemeriksaan pada
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tanaman, kemudian lakukan penyulaman tanaman. Jika ada pertumbuhan cabai
merah keriting yang tidak normal atau mati segera dicabut dan gantikan dengan
bibit cabai merah keriting yang baru.
Untuk menopang tanaman cabai supaya tetap berdiri tegak, Anda bisa
memasang tongkat bambu atau ajir. Jarak menancapkan ajir sekitar 4 cm dari bagian
pangkal batang. Waktu yang tepat untuk memasang ajir adalah pada hari ke 7
setelah bibit dipindahkan. Jika umur tanaman sudah terlalu besar, akan merusak
bagian perakaranya, jika akar rusak maka tanaman cabai mudah terserang hama
penyakit. Setelah tanaman tubuh tinggi baru bisa diikat pada bagian ajir. Umurnya
sekitar 1 bulanan. Untuk proses pemotongan tunas dilakukan pada umur 3
mingguan untuk tanaman cabai yang ditanam pada dataran rendah dan sekitar 1
bulan pada dataran tinggi.
Buanglah tunas yang terletak dibagian ketiak daun. Pemotongan harus
dilakukan sampai cabang utama terbentuk. Hal ini bisa ditandai dengan tumbuhnya
muncul bunga pertama. Untuk pemupukan dilakukan setiap dua minggu sekali.
Kurang lebih 8 kali sampai proses panen. Anda bisa melakukan pemupukan dengan
menggunakan pupuk cair. Siramkan sebanyak 100 ml pada setiap tanaman. Anda
juga bisa menambahkan pupuk NPK untuk pertumbuhan lebih efektif. Jangan lupa
untuk selalu membersihkan gulma secara rutin. Pengendalian hama penyakit juga
harus dilakukan sebaik mungkin karena cabai sangat mudah terkena hama penyakit.
Proses Pemanenan Cabe Merah Keriting
Proses terakhir dalam budidaya cabai merah keriting adalah proses panen.
Pemanenan cabai merah keriting dilakukan setelah berumur 75 sampai 85 hari. Kita
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bisa melakukan pemanenan beberapa kali sesuai dengan teknik budidaya, jenis
varietas cabai dan kondisi lahannya. Proses pemanenan dapat dilakukan setiap 2
sampai 5 hari sekali. Kita bisa menyesuaikan dengan keadaan pasar dan
kematangan cabai merah keritingnya. Supaya buah cabai dapat bertahan lama, kita
harus memanen dengan tangkainya. Lakukan pemetikan buah cabai setiap pagi hari
sekitar pukul 6 sampai pukul 9 pagi. Dalam satu hektar biasanya bisa menghasilkan
8 sampai 10 ton (Susanti, 2014).
Saluran Pemasaran
Pada kegiatan pemasaran terdapat berbagai fungsi, yaitu fungsi pertukaran,
fungsi penyedia fisik, dan fungsi penyediaan fasilitas. Fungsi pertukaran terdiri dari
penjualan dan pembelian, fungsi penyedia fisik meliputi pengumpulan,
pengemasan, penyimpanan, pemilihan (sortasi), pengolahan, dan pengangkutan,
sedangkan fungsi penyediaan fasilitas meliputi standarisasi, penaggungan resiko,
informasi harga, dan penyediaan dana.
Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh petani adalah fungsi penjualan,
fungsi pengangkutan, fungsi pengemasan, dan informasi pasar. Fungsi
pengangkutan dilakukan untuk membawa cabai merah keriting ke tempat
pedagang. Tidak semua petani melakukan fungsi pengangkutan, karena ada
sebagian pedagang yang mengambil sendiri cabai merah keriting di tempat petani.
Fungsi pengemasan dilakukan dengan memasukkan cabai merah keriting ke dalam
karung, satu karung berisi sekitar 100-120 kg, sedangkan informasi pasar bagi
petani diperoleh dari sesama petani dan dari pedagang.
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Pada tingkat pedagang pengumpul fungsi pemasaran yang dilakukan adalah
fungsi pertukaran, fungsi pengangkutan dan fungsi penanggungan resiko. Fungsi
pengangkutan dilakukan dari tempat petani ke rumah pedagang tersebut,
pengangkutan biasanya dilakukan menggunakan kendaraan pribadi maupun
angkutan umum.
Pada tingkat pedagang besar fungsi pemasaran yang dilakukan hampir sama
dengan pedagang pengumpul. Fungsi pengangkutan dilakukan dua kali yaitu pada
saat pembelian dari tempat pedagang pengumpul dan pada saat penjualan ke
pedagang selanjutnya. Pengangkutan cabai merah keriting ke luar daerah oleh
pedagang besar biasanya dilakukan pada malam hari, agar cabai tetap segar dan
untuk mengurangi penyusutan. Fungsi informasi pasar diperoleh dari sesama
pedagang atau dengan melihat keadaan produksi dan pasar.
Pada tingkat pedagang pengecer fungsi pemasaran yang dilakukan adalah
fungsi pertukaran, fungsi pengangkutan, fungsi pengemasan, fungsi penyimpanan,
dan fungsi penanggungan resiko. Pengangkutan dilakukan untuk membawa cabai
merah keriting dari rumah pedagang sampai ke pasar. Pengemasan dilakukan pada
saat penjualan ke konsumen. Penyimpanan dilakukan di kios-kios pedagang
pengecer apabila cabai merah keriting pada hari itu tidak habis terjual (Istiyanti,
2010).

2.1.3. Usahatani
Menurut Suratiyah (2006), ilmu usahatani adalah ilmu tentang bagaimana
seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor produksi yang berupa alam dan
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sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya
(Normansyah, Rochaeni, & Humaerah, 2014). Petani mengatur dan menggiatkan
pertumbuhan tanaman dalam usahataninya. Kegiatan produksi setiap usahatani
merupakan suatu kegiatan usaha sedangkan biaya dan penerimaan merupakan
aspek yang penting. Usahatani merupakan kesatuan organisasi antara alam, tenaga
kerja, modal, dan manajemen yang bertujuan untuk memperoleh produksi di
lapangan pertanian.
Produksi dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan barang atau jasa
ekonomi dengan menggunakan dua macam barang atau jasa lainnya sesuai
permintaan. Fungsi produksi adaah hubungan teknis antara input dan output, yang
ditandai jumlah output maksimal yang dapat diproduksi dengan satu set kombinasi
input tertentu, atau dapat diartikan pula hubungan antara input yang digunakan
dalam proses produksi dengan kuantitas output yang dihasilkan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi produksi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :
1. Faktor teknis, seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat
kesuburannya, bibit, varietas, pupuk dan pestisida.
2. Faktor sosial ekonomi, seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat
pendidikan, tingkat pendapatan, resiko ketidakpastian, kelembagaan,
tersedianya kredit dan sebagainya.
Fluktuasi harga cabai merah keriting menimbulkan berbagai efek seperti
pada saat harga cabai sedang jatuh, petani cabai merah keriting akan dirugikan
karena mereka menerima harga sangat rendah dari pasar, sedangkan pasar tidak
dirugikan. Hal ini disebabkan karena petani hanya sebagai penerima harga dan
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pasar konsumen sebagai lokasi terbentuknya harga. Kemudian, pada saat harga naik
konsumen yang akan dirugikan. Fluktuasi harga komoditas cabai merah keriting
berkelanjutan dapat menyebabkan inflasi sehingga dapat menggangu kestabilan
sosial dan ekonomi nasional.
Sikap petani hanya memproduksi cabai merah keriting pada jumlah dan saat
tertentu saja tentu akan berpengaruh terhadap ketersediaan dan harga cabai yang
kemudian bergejolak. Harga cabai merah keriting yang meningkat diikuti dengan
meningkatnya produksi sehingga yang terjadi adalah penurunan harga cabai merah
keriting. Sebaliknya, jika pasar dan perkembangan harga cabai merah keriting tidak
memberikan insentif pada produsen, maka petani menjadi enggan untuk
meningkatkan produksinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa transmisi antar
lembaga pemasaran masih rendah. Ketika terjadi peningkatan harga di pasar
konsumen maka terjadi peningkatan harga juga di tingkat produsen namun tidak
besar. Begitu juga sebaliknya ketika terjadi penurunan harga di tingkat produsen
maka harga pasar akan turun namun tidak besar.
Integrasi pasar merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh
perubahan harga yang terjadi di pasar acuan akan menyebabkan terjadinya
perubahan harga pada pasar pengikutnya (Nuraeni, Anindita, & Syafrial, 2015). Hal
ini sejalan dengan analisis keterpaduan pasar diperlukan untuk melihat apakah
perubahan harga produk di pasar pada tingkat pedagang pengecer akan
mempengaruhi perubahan harga di pasar pada tingkat petani. Integrasi pasar juga
menunjukkan lancar atau tidaknya arus informasi yang terjadi di semua tingkat
pasar. Pasar yang tidak terintegrasi akan memberikan informasi yang tidak akurat
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sehingga mendistorsi keputusan pemasaran pada tingkat pasar. Adanya informasi
harga yang kurang memadai antara produsen dan konsumen menyebabkan asimetri
informasi. Asimetri ini merupakan salah satu bentuk penyebab kegagalan pasar
karena tidak lengkapnya informasi harga antara produsen dan konsumen.

2.1.4. Penelitian Terdahulu
Peneliti sesungguhnya telah mencari ke berbagai media yang ada terkait
penelitian yang telah dilakukan membahas tentang dampak wabah COVID-19
terhadap sektor pertanian. Namun karena wabah COVID-19 ini baru menyebar di
awal tahun ini dan teridentifikasi di Indonesia pada bulan Maret, jadi peneliti sulit
menemukannya. Meskipun begitu peneliti akan mencantumkan beberapa hasil
penelitian yang berkaitan dengan apa yang diteliti dalam skripsi ini.
Shinta Rahmadia, Nurul Febriyani (2020) melakukan penelitian tentang
Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi. Penelitian ini meneliti dampak COVID19 terhadap perekonomian dari beberapa sektor, yaitu Pasar Saham, Perdagangan
Surat Utang, Nilai Emas, dan Ekonomi dalam negeri. Dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa kerugian ekonomi dari strategi intervensi sangat kuat. Terlalu
banyak ketidakpastian dalam tahapan krisis COVID-19 ini dan informasi berubah
cepat. Mudah-mudahan analisis ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh
bagaimana sebaiknya aspek ekonomi ditempatkan dalam memilih strategi terbaik
untuk mengelola kebijakan di pandemi COVID-19 yang sekarang masih
berlangsung. Sudut pandang perekonomian Indonesia saat ini demikian juga
pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, apalagi jangka pendek, bukan satu-
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satunya faktor penentu kesejahteraan. Nyawa manusia dan kesehatan juga
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi yang justru kalau tidak dinilai secara benar
dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang,
ketika COVID-19 berakhir.
Muhammad Natsir Kholis, Fraternesi, dan La Ode Wahidin (2020) yang
berjudul Prediksi Dampak COVID-19 Terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang
Di Kota Bengkulu. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19
sangat berdampak terhadap pendapatan nelayan jaring insang di Kota Bengkulu
akibat turunnya harga penjualan ikan. Nelayan jaring insang diprediksi akan
berhutang mulai bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2020, dengan prediksi
puncak penurunan pendapatan tertinggi dan awal berhutang pada bulan Juli 2020
dengan persentase sebesar -336%. Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih
lanjut dari para pengambil kebijakan terkait (related stakeholder) dalam
memberikan kepastian terhadap keberlanjutan usaha perikanan jaring insang di
Kota Bengkulu ke depan.

2.2. Pendekatan Masalah
Pandemi COVID-19 yang terjadi diperkirakan akan memicu dampak
negatif bagi masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai petani. Protokol
kesehatan wajib diterapkan selama masa pandemi tersebut, termasuk pelaku usaha
pertanian beserta produk yang dihasilkan. Seluruh aktivitas pertanian harus bisa
memperhatikan dan melaksanakan seluruh protokol penanggulangan COVID-19.
Pelaku usaha pertanian harus bisa menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta
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produk hasil pertanian yang dipasarkan harus bisa diperiksa dan ditangani dengan
baik untuk menjaga higienitas dan mutu sebagai sumber pangan.
Pemahaman petani terhadap protokol kesehatan COVID-19 yang
dikeluarkan Kemenkes RI perlu diketahui dengan baik. Hal ini dikarenakan petani
merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki interaksi berantai
dengan masyarakat luas. Pada umumnya, dalam kehidupan sehari-hari petani
berinteraksi dengan sesama petani, pengepul, pengecer, pengolah hasil pertanian,
dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Melihat banyaknya kelompok
masyarakat yang dapat berinteraksi dengan petani, maka selayaknya petani perlu
mewaspadai bahaya wabah COVID-19. Penularan COVID-19 pada petani tentunya
akan berdampak besar terhadap produksi pertanian, pemasarannya, hingga tingkat
konsumsi

terhadap produk pertanian

dan bahkan akan mempengaruhi

perekonomian di Indonesia.
Dalam melakukan usahatani tentunya banyak faktor yang akan
menghambat, salah satunya kesehatan para petani yang saat ini rata-rata usianya
tidak muda lagi. Usahatani tanaman cabai keriting pastinya sangat membutuhkan
berbagai unsur untuk memperlancar jalannya usaha, baik itu kualitas kesehatan dari
pada petaninya, sarana dan prasarana yang memadai, skill dalam melakukan
budidaya, adanya pasar yang membutuhkan, hingga proses distribusi yang lancar.
Maka dari itu ketika adanya krisis ekonomi saat ini akibat dari pandemi COVID-19
akan sangat berdampak kerhadap jalannya usahatani yang tengah berjalan, karena
mulai dikuranginya aktivitas masyarakat di luar rumah, daya beli masyarakat
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berkurang, hingga distribusi yang terhambat akibat aturan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah.
Salah satu faktor yang sangat menentukan keuntungan dan kerugian
usahatani adalah macam tanaman yang diusahakan dan penerimaan yang diperoleh
sehingga akan membedakan tingkat pendapatan. Setiap pendapatan diperlukan
adanya faktor yang efisen baik secara teknis, harga, maupun efisien ekonomis.
Efisiensi teknis dalam suatu proses produksi ialah kemampuan pengembangan
salah satu input untuk memperoleh hasil yang maksimal. Efisiensi harga adalah
usaha perbaikan yang bertujuan pada tata cara pembelian, penjualan, dan aspek
penetapan harga. Dalam proses produksi mengatakan hubungan antara tingkat
penggunaan faktor produksi untuk mencapai keuntungan maksimal dengan
memperhatikan harga dan efisien ekonomi yang tercapai apabila dengan biaya yang
rendah dalam proses produksi dimana pengguna input dan produksi yang diperoleh
diupayakan sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal (Soekarwati, 1995).
Konsep efisien dalam arti ekonomis yaitu memiliki tujuan memperkecil
biaya produksi per kesatuan produksi dengan maksud untuk memperolah
keuntungan yang optimal. Menurut konsep ini, untuk menentukan tingkat produksi
hubungan fisik antara faktor produksi dengan produk yang berjumlah cukup masih
ada lagi syarat yang harus dipenuhi yaitu suatu ukuran untuk pilihan (Soekarwati,
1995).
Teori pilihan merupakan hubungan timbal balik antara preferensi (pilihan)
dan berbagai kendala yang menyebabkan seseorang menentukan pilihan-pilihannya
dalam permintaan. Para ekonom merumuskan model preferensi individu dengan
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menggunakan konsep utilitas/kepuasan (utility), yang didefinisikan sebagai
kepuasan yang diterima seseorang akibat aktivitas yang dilakukannya (Soekarwati,
1995).
Untuk mengukur kemampuan usahatani menghasilkan uang tunai dapat
diukur dengan menggunakan analisis pendapatan, dimana pendapatan tunai
usahatani ialah selisih antara penerimaan tunai usahatani dan pengeluaran tunai
usahatani. Penerimaan tunai usahatani didefinisikan sebagai nilai uang yang
diterima dari penjualan produk usahatani yang merupakan perkalian antar produksi
yang diperoleh dengan harga jual. Pengeluaran tunai usahatani didefinisikan
sebagai jumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa usahatani.
Penerimaan dan pengeluaran usahatani tidak mencakup yang berbentuk benda. Jadi,
nilai produk usahatani yang dikonsumsi tidak dihitung sebagai penerimaan tunai
usahatani.
TR = P . Q
Dimana :

TR

= Total Produksi

Q

= Produksi (Kg)

P

= Harga Jual per Unit (Rp/Kg)

Ukuran pendapatan yang juga mencakup nilai transaksi barang dan
perubahan nilai inventaris atau kekayaan usahatani selama kurun waktu tertentu
dapat dihitung. Pendapatan kotor usahatani didefinisikan sebagai nilai produk total
usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual.
Istilah lain untuk pendapatan kotor usahatani ialah nilai produksi atau penerimaan
kotor usahatani. Dalam menaksir pendapatan kotor, semua komponen produk yang
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tidak dijual harus dinilai berdasarkan harga pasar. Pendapatan kotor usahatani dapat
dikatakan pula ukuran hasil perolehan total sumber daya yang digunakan dalam
usahatani.
Cara yang tepat untuk menghitung pengeluaran usahatani adalah dengan
memisahkan pengeluaran total usahatani menjadi pengeluaran tetap dan
pengeluaran tidak tetap. Pengeluaran tidak tetap (variable cost) didefinisikan
sevagai pengeluaran yang digunakan untuk tanaman atau ternak tertentu dan
jumlahnya berubah kira-kira sebanding dengan besarnya produksi tanaman atau
ternak tersebut. Pengeluaran tetap (fixed cost) ialah pengeluaran usahatani yang
tidak bergantung kepada besarnya produksi.
Pengeluaran usahatani mencakup pengeluaran tunai dan tidak tunai. Jadi,
nilai barang dan jasa untuk keperluan usahatani yang dibayar dengan benda atau
berdasarkan kredit harus dimasukkan sebagai pengeluaran. Hal yang sama berlaku
bagi produksi usahatani yang digunakan untuk bibit dan makanan ternak. Apabila
dalam usahatani itu digunakan mesin-mesin pertanian, maka harus dihitung
penyusutannya dan dianggap sebagai pengeluaran. Penyusutan ini merupakan
penurunan nilai inventaris yang disebabkan oleh pemakaian selama tahun
pembukuan. Biaya penyusutan adalah penggantian kerugian atau pengurangan nilai
alat dibagikan dengan waktu yang digunakan dalam usahatani (Soekarwati, 1995).
TC = FC + VC
Dimana :
TC = Total Biaya (Rp)
FC = Biaya Tetap (Rp)
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VC = Biaya Variabel (Rp)
Selisih antara pendapatan kotor usahatani dan pengeluaran total usahatani
disebut pendapatan bersih usahatani (net form income). Pendapatan bersih
usahatani merupakan ukuran keuntungan usahatani yang dapat dipakai untuk
membandingkan penampilan beberapa usahatani (Soekarwati, 1995).
I = TR - TC
Dimana :
I

= Pendapatan Usahatani (Rp)

TR

= Total Penerimaan (Rp)

TC

= Total Biaya (Rp)

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Teknik Penelitian
Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif, dimana data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung
dengan para petani cabai merah keriting di Kampung Cipulus, Desa Pasigaran.
Menurut (Nazir, 2011) metode deskriptif (Descriptive research) yaitu metode
dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem
pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2. Definisi dan Operasionalisasi Variabel
Berdasarkan pengamatan dan pendekatan masalah variabel yang
berhubungan dengan penelitian ini, didefinisikan dan dioperasionalisasikan sebagai
berikut :
1. Pengaruh COVID-19 Terhadap Kegiatan Usahatani Dan Harga Jual adalah

suatu gambaran tentang dampak yang terjadi kepada jalannya usahatani
akibat dari pandemik COVID-19.
2. COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) adalah penyakit menular yang

disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini baru
ditemukan pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. COVID-19 ini
sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia.
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3. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area

geografis yang luas mencakup ke berbagai negara di dunia.
4. Protokol Kesehatan adalah tata cara yang secara ketetapan berlaku dalam

penerapan kesehatan dan wajib untuk dipatuhi.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk

atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan
pengembangan usaha.

Tabel 5. Definisi dan Operasionalisasi Variabel
No
1

Komponen
Biaya Tetap

Sewa Lahan

2

Penyusutan
Alat:
Biaya Variabel

3

Biaya Total

4

Jumlah
Produksi
Harga Jual
Penerimaan

5
6
7
8

Pendapatan
Revenue Cost
Ratio (R/C)

Keterangan
Jumlah uang yang secara tetap dibayar atau
dikeluarkan oleh produsen atau pengusaha dan
besarnya tidak dipengaruhi oleh tingkat output
Sejumlah uang yang dibayarkan sebagai akibat
penggunaan lahan
Jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai
akibat penggunaan alat dan mesin
Sejumlah uang yang dibayarkan sebagai akibat
pembelian sarana produksi (benih, pupuk,
pestisida) dan pembayaran tenaga kerja
- Biaya Benih
- Biaya Pupuk
- Tenaga Kerja : Jumlah tenaga kerja yang
digunakan pada berbagai kegiatan usahatani
Seluruh jumlah uang yang dikeluarkan dalam
satu kali produksi (penjumlahan biaya tetap dan
biaya variabel)
Volume produksi yang dihasilkan
Harga jual produk
Sejumlah uang yang diterima sebagai hasil dari
penjualan produk
Penerimaan dikurangi dengan biaya total
adalah untuk mengetahui suatu usaha
menguntungkan, merugikan atau impas yang
dinyatakan dalam rupiah

Satuan Pengukuran
Rp/Musim Tanam

Rp/Musim Tanam
Rp/Musim Tanam
Rp/Musim Tanam

- Rp/Musim Tanam
- Rp/Musim Tanam
- Rp/HOK/Musim
Tanam
Rp/Musim Tanam

Kg/Hektar/Musim
Tanam
Rp/Kg
Rp/Musim Tanam
Rp/Musim Tanam
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3.3. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data primer dan
sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari
individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner
yang diberikan oleh peneliti untuk responden. Data sekunder merupakan data
primer yang diperoleh dari pihak-pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih
lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain yang pada
umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.
Sumber data yaitu merupakan sumber subjek dari tempat mana data bisa
didapatkan. Jika peneliti memakai kuesioner atau wawancara di dalam
pengumpulan data maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang
menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data penelitian
ini berbentuk responden. Pengumpulan data primer diperoleh dari petani responden
melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner dan pengamatan langsung di
lapangan.
Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat
digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data yang diberikan kepada responden
untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu :
1. Observasi langsung, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan
langsung atau peninjauan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
2. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan informasi penelitian dengan cara
memberikan pertanyaan yang sudah disusun untuk diisi oleh responden.
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3. Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan secara terancana dengan
berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan panduan kuesioner
penelitian.
4. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan menganalisis atau
melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti terdahulu ataupun oleh
responden tentang penelitian, dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan
atau gambar. Selain itu dokumen yang digunakan atau diambil merupakan
sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh responden.
Data yang digunakan dalam peneitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari responden yang merupakan petani cabai
merah keriting dari kelompok tani di Kampung Cipulus, Desa Pasigaran melalui
pengamatan langsung (observasi), wawancara, dan mengikuti seluruh aktivitas
yang dilakukan para petani mengenai kegiatan produksi serta mengajukan beberapa
pertanyaan dan kuisioner kepada narasumber dan responden, guna memperoleh
data yang berkaitan dengan penelitian.
Data sekunder diperoleh dari petani dan instansi yang berkaitan dengan
penelitian, yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian, Badan Pusat
Statistik, dan studi pustaka lainnya seperti internet, buku, hasil-hasil penelitian
terdahulu, serta berbagai literatur dan arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak
dipublikasikan secara umum dari instansi terkait. Jenis, sumber dan cara
pengambilan data dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 6. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
No

1.

2.

Jenis Data

Data Primer
 Pengetahuan tentang
Pandemi COVID-19
 Penerapan Protokol
pada petani
 Biaya Produksi
 Hasil Produksi
 Tenaga Kerja
 Permintaan
 Harga
Data Sekunder
 Monografi


Curah Hujan

Sumber Data

Teknik Pengumpulan
Data



Petani



Wawancara



Petani



Wawancara







Petani
Petani
Petani
Petani
Petani







Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara



Studi Pustaka



Studi Pustaka




Kantor Desa
Pasigaran
UPTD

3.4. Teknik Penetapan Responden
Teknik penetapan responden yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan metode Total Quota Sampling. Teknik ini mengambil jumlah sampel
sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Kelebihan metode ini dapat
dilakukan karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya. Teknik
pengambilan sampel dengan cara ini biasanya digunakan pada penelitian yang
memiliki jumlah sampel terbatas (Heri, 2017). Seperti yang dilakukan pada
penelitian ini yang respondennya berupa kelompok tani.
Dalam kelompok tani tersebut, populasi petani cabai merah keriting yang
ada di Kampung Cipulus, Desa Pasigaran ada 15 orang, sedangkan populasi dari
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petani konvensional lainnya ada 35 orang. Responden yang akan diteliti yaitu
sebanyak 15 orang yang merupakan petani cabai merah keriting.

3.5. Teknik Analisis
Analisis data dibuat secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan
tabulasi dan narasi untuk menjelaskan pemahaman petani terhadap pandemi
COVID-19 dan dampak yang mereka rasakan akibat pandemi tersebut. Pemahaman
petani meliputi pengetahuan mereka tentang COVID-19 dan bentuk penerapan
protokol kesehatan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Sedangkan dampak
pandemi COVID-19 dilihat berdasarkan analisis jalannya usahatani yang
dilaksanakan.
Untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi, maka data yang
telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis sebagai berikut :
1. Mengetahui bagaimana penerapan protokol kesehatan pada petani cabai
merah keriting di Desa Pasigaran dilakukan teknis wawancara dengan petani
langsung dan disajikan dalam tabulasi dan dideskripsikan.
2. Analisis sarana produksi yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu
melakukan penggambaran sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di
lapangan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem
pengadaan sarana produksi usahatani cabai merah keriting dilihat dari
beberapa elemen yaitu kualitas, kuantitas, waktu, biaya, dan organisasi.
3. Mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan petani
komoditas cabai merah keriting di Desa Pasigaran dan membandingkannya
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antara usahatani sebelum pandemi dan saat masa pandemi dengan cara
menghitung persamaan :
a) Penerimaan usahatani cabai merah keriting.
TR = P . Q
b) Biaya produksi usahatani cabai merah keriting.
TC = FC + VC
c) Pendapatan usahatani cabai merah keriting.
π = TR – TC
Keterangan :
TR = Total Penerimaan (Rp)
TC = Biaya Produksi Total (Rp)
FC = Biaya Tetap (Rp)
VC = Biaya Variabel (Rp)
π = Pendapatan Usahatani (Rp)
P = Harga jual produk (Rp/kg)
Q = Jumlah Produksi (Rp/kg)
R/C Ratio menyatakan kelayakan suatu usaha apakah menguntungkan,
impas atau suatu usaha dapat dikatakan mengalami kerugian (Firdaus, 2008).
Secara sistematis (R/C) dapat dirumuskan sebagai berikut :

TR

R/C ratio = TC

Kriteria berdasarkan R/C Ratio adalah :
 R/C ratio > 1, usaha budidaya layak untuk diusahakan
 R/C ratio = 1, usaha budidaya tidak untung dan tidak rugi
 R/C ratio < 1, usaha budidaya tidak layak untuk diusahakan
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3.6. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Cipulus, Desa Pasigaran,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Tempat penelitian ini dilakukan
atas pertimbangan adanya petani sayur khususnya komoditas cabai merah keriting
dalam melakukan usahataninya yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti
dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap usahataninya.
Pelaksanaan penelitian terbagi menjadi tiga tahap, yaitu :
1. Tahap persiapan penelitian, meliputi observasi lapangan dan penulisan
usulan penelitian dimulai dari bulan Juni 2020 dan Seminar Usulan
Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2020.
2. Tahap penelitian, yaitu tahap pengumpulan data di lapangan dan
penyusunan pada bulan Juli sampai Agustus 2020.
3. Tahap akhir, meliputi seminar kolokium hingga sidang akhir dilaksanakan
pada bulan September 2020.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Lokasi Peneitian
4.1.1. Sejarah Desa
Sejarah kapan awal berdirinya dan kenapa diberi nama Desa Pasigaran
belum diketahui secara pasti, bukti-bukti yang dapat ditemukan dari informasi dan
data yang ada, dari para petinggi yang pernah menjadi Kepala Desa Pasigaran sejak
Tahun 1983 dan pada tanggal 22 Januari 1983 berdasarkan Keputusan Bupati
Nomor 140/SK/19.Pem/1983 Desa Pasigaran merupakan pemekaran dari Desa
Gudang, berikut data-data para petinggi yang pernah menjadi Kepala Desa Desa
Pasigaran sejak Tahun 1983 antara lain :

Tabel 7. Kepala Desa Pasigaran yang Pernah Menjabat
No.

NAMA KEPALA DESA

TAHUN

KETERANGAN

1

E.KOSIM

1983-1984

PJS

2

U.MULYADI

1984-1992

DEPINITIF

3

E.SURYANA

1992-1993

PJS

4

CACAN.WP

1993-2001

DEPINITIF

5

UKA SUMIATI

2001-2006

DEPINITIF

6

JUHERI

2006 (Mei-Nov)

PNJ

7

T.SUARDANA

2006-2012

DEPINITIF

8

ON ROHIMAN

2013 (mei-juli)

PNJ

9

ENDANG

2013-2019

DEPINITIF

10

MA’MUN S.Sy

2017-2020

PNJ

Sumber : Profil Desa Pasigaran (2020)
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4.1.2. Letak Geografis dan Sumber Daya Alam
Desa Pasigaran merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, memilik luas 284 Ha. Secara geografis
Desa Pasigaran berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :
1.

Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari

2.

Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan

3.

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari

4.

Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari

Tabel 8. Penggunaan Lahan Desa Pasigaran
No.

Penggunaan Lahan

Luas

Satuan

Lahan Sawah

54.6

Ha

1.

Irigasi Sederhana Non PU

0.8128

Ha

2.

Tadah Hujan

5.88

Ha

3.

Sawah Pengairan ½ Teknis

2.00

Ha

Lahan Bukan Sawah
1.

Perumahan dan Pekarangan

54.00

Ha

2.

Kolam / Empang

0.30

Ha

3.

Ladang / Tegalan

21.65

Ha

4.

Lain – Lain

3.80

Ha

Sumber : Profil Desa Pasigaran (2020)

Dari kondisi alam Desa Pasigaran diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya
Alam yang dimiliki Desa Pasigaran dan merupakan salah satu potensi
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pembangunan di Desa Pasigaran. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa
Pasigaran Kecamatan Tanjungsari dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Daftar Sumber Daya Alam
No.

Uraian Sumber Daya Alam

Luas

Satuan

1

Lahan Sawah

65,76

Ha

2

Lahan Ladang

11.65

Ha

3

Lahan Pemukiman

57,35

Ha

4

Sungai

2

Buah

5

Jalan Nasional

2,021

Km

6

Jalan Desa

3,939

Km

7

Jalan Gang

10.622

Km

8

Selokan

1.5

Km

9

Mata Air

1

Buah

10

Lapang Sepak bola

1

Buah

11

Carik Desa

20.855

m2

12

Tempat pemakaman umum

4.900

m2

Sumber : Profil Desa Pasigaran (2020)

Secara Administratif, wilayah Desa Pasigaran terdiri dari 3 (tiga) Dusun, 6
(enam) Rukun Warga, dan 32 (tiga puluh dua) Rukun Tetangga. Secara umum
Tipologi Desa Pasigaran terdiri dari Tanah Ladang, persawahan, Palawija,
pemukiman, Buruh Pabrik Jasa dan perdagangan. Topografis Desa Pasigaran secara
umum termasuk daerah Bukit atau dataran tinggi bergelombang, dan berdasarkan
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ketinggian wilayah Desa Pasigaran diklasifikasikan kepada dataran tinggi 929,00
m dpl.

4.1.3. Sumber Daya Manusia
Jumlah Penduduk Desa Pasigaran berdasarkan Profil Desa tahun 2018
sebanyak 3725 jiwa yang terdiri dari 1892 laki laki dan 1833 perempuan. Data
Sumber Daya Manusia Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari dapat dilihat pada
tabel 25.

4.1.4. Sumber Daya Pembangunan
Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Pasigaran yang merupakan
salah satu potensi untuk pembangunan Desa diantaranya Kantor Desa, jalan,
jembatan, prasarana pendidikan, dapat dilihat pada tabel 26.

4.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
Desa Pasigaran memiliki berbagai sumber daya sosial dan budaya yang
dibentuk berdasarkan kelembagaan sesuai dengan fungsi bidangnya. Sumber daya
sosial budaya yang ada di Desa Pasigaran dan merupakan salah satu potensi
pembangunan yang perlu dikembangkan masyarakat di Desa Pasigaran. Sumber
Daya Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel 27.

4.1.6. Kelembagaan dan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa
Wilayah Desa Pasigaran dibagi menjadi 3 Dusun, 6 RW dan 32 RT, dengan
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pembagiansebagai berikut:
1. Dusun I terdiri dari 2 RW, 9 RT
2. Dusun II terdiri dari 2 RW, 10 RT
3. Dusun III terdiri dari 2 RW, 13 RT

4.2. Gambaran Umum Subjek Penelitian
Petani yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah petani yang
sedang melakukan kegiatan usahatani tanaman cabai merah keriting yang masih
berjalan meskipun pada masa pandemi COVID-19. Petani responden dipilih sesuai
dengan kelompok tani yang melakukan kegiatan usahatani cabai merah keriting
yang berjumlah 15 orang. Karakter petani responden dikelompokkan menurut
umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman dalam bertani cabai merah
keriting, dan tanggungan keluarga.

4.2.1. Umur Responden
Keadaan umur akan mempengaruhi produktivitas kerja seseorang terutama
kemampuan fisik, cara berfikir, dan pengambilan keputusan. Semakin tua umur
seseorang maka cenderung akan semakin lemah kemampuan dalam pekerjaan fisik,
akan tetapi semakin matang dalam kepribadian. Gambaran umum mengenai umur
responden dapat dilihat pada tabel berikut.
Berdasarkan Tabel 13, terlihat bahwa persentase umur responden pada umur
35 - 45 tahun terdapat 1 orang, umur 46 – 55 tahun berjumlah 6 orang, umur 56 65 tahun berjumlah 4 orang, dan umur 66 – 75 tahun berjumlah 4 orang dengan
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persentase tertinggi terdapat pada umur 46 - 55 tahun yaitu 40,01 % dan responden
terkecil terdapat pada tingkat umur 36 – 45 tahun dengan persentase 6,67 %.

Tabel 10. Keadaan Umur Responden Berdasarkan Kelompok Umur
No.

Umur (Tahun)

Jumlah (orang)

Persentase (%)

1.

36 – 45

1

6,67

2.

46 – 55

6

40,01

3.

56 – 65

4

26,66

4.

66 – 75

4

26,66

15

100

Jumlah
Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Tingkat umur responden diatas, pada tingkat umur responden petani
dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berada pada usia yang sudah kurang
produktif lagi yaitu sekitar 50 tahun sebanyak 6 orang dari 15 responden yang
dalam hal ini harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak. Hal ini
dinyatakan

bahwa

umur

produktif

adalah

umur

dimana

seseorang

memiliki kemampaun untuk menghasilkan produk maupun jasa. Usia produktif 20
– 45 tahun masih memiliki semangat yang tinggi dan mudah mengadopsi hal-hal
baru. Berbeda dengan petani peternak yang telah berusia lanjut (Chamdi, 2003).

4.2.2. Jenis Kelamin
Penelitian ini melibatkan 15 orang responden, baik laki-laki ataupun
perempuan petani yang melakukan usahatani cabai merah keriting. Untuk lebih
jelasnya responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 11. Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No.

Jenis Kelamin

Jumlah Responden

Persentase

1

Perempuan

9

60%

2

Laki-laki

6

40%

30

100%

Jumlah
Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa terdapat 9 responden dengan
persentase 60% berjenis kelamin perempuan, sedangkan terdapat 6 responden
dengan persentase 40% berjenis kelamin laki-laki.

4.2.3. Tingkat Pendidikan Formal
Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengatur kebutuhan akan
ilmu pengetahuan, kecakapan dan keterampilan. Selain itu pendidikan baik formal
maupun nonformal juga merupakan salah satu faktor yang menentukan sikap
seseorang dalam mengambil keputusan, khususnya dalam meningkatkan usahatani.
Dengan adanya pendidikan dapat mempermudah dalam menerima atau
mempertimbangkan suatu inovasi yang dapat membantu mengembangkan usaha
menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga peternak tidak mempunyai sifat yang
tidak terlalu tradisional.
Perbedaan tingkat pendidikan juga dapat memperlihatkan pengaruh
terhadap tingkat pola pikir petani. Selain itu, tingkat pendidikan sangatlah
dibutuhkan dalam proses usahatani dan akan berpengaruh terhadap penentuan
teknologi yang akan digunakan oleh petani, di mana makin tinggi tingkat
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pendidikan petani maka makin banyak pula informasi-informasi yang dapat
dicerna sehubungan dengan peningkatan produksi usahataninya.
Tingkat pendidikan responden pada umumnya berpendidikan setingkat
Sekolah Dasar (SD), namun ada juga yang telah lulus dari SMP/sederajat dan
lulusan SMA/sederajat. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan responden dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan
No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah (orang)

Persentase (%)

1

Tidak Sekolah

-

-

2

SD

5

33,34

3

SMP

8

53,33

4

SMA

2

13,33

5

S1

-

-

15

100

Jumlah
Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Pada Tabel 12, menjelaskan bahwa tingkat pendidikan responden yaitu lulus
SD sebanyak 5 orang, lulus SMP sebanyak 8 orang, dan lulus SMA sebanyak 2
orang dari 15 responden, pada data tersebut terlihat tingkat pendidikan responden
terbanyak berada pada tingkat pendidikan SMP sejumlah 8 orang dengan persentase
53,33 %.

4.2.4. Pengalaman Usahatani
Pengalaman berusahatani merupakan salah satu hal penting yang secara
tidak langsung mempengaruhi keberhasilan usahatani yang dilakukan, petani yang
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berpengalaman dan didukung oleh sarana produksi yang lengkap akan lebih mampu
meningkatkan produktifitas dibandingkan dengan petani yang baru memulai dalam
usahatani. Petani yang memiliki pengalama berusahatani lebih lama akan lebih
mampu merencanakan usahatani dengan lebih baik, karena sudah memahami segala
aspek dalam berusahatani. Sehingga semakin lama pengalaman yang didapat
makan akan memungkinkan produksi menjadi lebih tinggi.

Tabel 13. Karakteristik berdasarkan pengalaman bertani
No.

Lama pengalaman (Tahun)

Jumlah (orang)

Persentase (%)

1

1–5

4

26,67

2

6 – 10

11

73,33

15

100

Jumlah
Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel diatas menjelaskan bahwa responden yang memiliki
pengalaman usahatani cabai merah keriting 1 – 5 tahun sejumlah 4 orang, dan
pengalaman 5 – 10 tahun terdapat 11 orang dengan persentasi tertinggi yaitu sebesar
73,33 % dari 15 responden.

4.2.5. Tanggungan Keluarga
Tanggungan keluarga adalah seluruh anggota keluarga yang menjadi
tanggungjawab keluarga responden. Tanggungan keluarga responden sering
disebut besarnya anggota rumah tangga responden yang terdiri dari istri, anak, dan
orang lain yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk lebih jelasnya jumlah
tanggungan keluarga responden disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 14. Karakteristik berdasarkan jumlah tanggungan keluarga
No.

Tanggungan Keluarga
(orang)

Jumlah (orang)

Persentase (%)

1

1–3

9

60

2

4–6

6

40

15

100

Jumlah
Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Pada Tabel 14, bahwa responden yang memiliki tanggungan keluarga 1-3
orang berjumlah 9 responden dan yang memiliki tanggungan 4-6 orang sebanyak 6
responden. Banyaknya jumlah tanggungan keluarga dapat mempengaruhi seorang
petani dalam berusahatani. Hal ini disebabkan makin banyaknya anggota dalam
keluarga tersebut maka tanggungan makin banyak pula sehingga kebutuhan
semakin bertambah. Tanggungan keluarga yang cukup banyak mendorong petani
untuk meningkatkan produksi usahataninya dan kemungkinan tenaga kerja
keluarga juga lebih banyak.

4.3. Hasil Penelitian
4.3.1. Perilaku Petani Saat Menghadapi Masa Pandemi
Hasil penelitian ini dianalisis sejauh mana perilaku petani dalam
menghadapi pandemi COVID-19 dan bagaimana dampak serta penanganannya
terhadap usahatani yang dijalankan. Maka dari itu perlu diketahui tingkat
kekhawatiran petani terhadap pandemi COVID-19 serta bagaimana penerapan
protokol kesehatan di kalangan petani.
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Gambar 1. Tingkat kekhawatiran terhadap pandemi COVID-19

Tingkat Kekhawatiran
13%

27%

Sangat Khawatir

60%

Khawatir

Tidak Khawatir

Sumber : Data primer, 2020

Dari gambar diatas dapat diketahui sebanyak 9 (60%) responden merasa
sangat khawatir dengan adanya pandemi COVID-19, lalu sebanyak 4 (27%)
responden merasa cukup khawatir dengan adanya pandemi COVID-19, dan
sebanyak 2 (13%) responden tidak khawatir dengan adanya pandemi COVID-19
ini.
Pengetahuan Terhadap COVID-19
Dalam penelitian ini juga memperhatikan seberapa pengetahuan responden
terhadap pandemi COVID-19 sekaligus memastikan apakah sosialisasi tentang
bahaya pandemi ini berjalan baik atau tidak. Dikarenakan barangkali masih ada
responden yang kurang mendapat akses informasi tentang penyebaran COVID-19
dan bagaimana penerapan protokol itu dilaksanakan.
Dari tabel dibawah dapat diketahui bahwa 12 responden tahu tentang cara
penyebaran COVID-19 dan 3 responden kurang tahu tentang cara penyebaran
COVID-19. Lalu diketahui bahwa 9 responden tahu tentang protokol kesehatan dan
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6 responden kurang tahu tentang protokol kesehatan. Dari data ini terbukti bahwa
masih ada diantara petani yang belum memahami tentang cara penyebaran
pencegahan terinfeksinya COVID-19. Maka dari itu perlu adanya dorongan agar
para petani bukan hanya memahami tentang bahaya pandemi COVID-19, namun
juga dapat menerapkan pencegahan sedini mungkin.

Tabel 15. Pengetahuan Terhadap COVID-19
No.

1.

2.

Pernyataan
Pengetahuan tentang cara penyebaran
COVID-19
Pengetahuan tentang protokol
kesehatan

Jawaban
ST

TT

Total

T

KT

12

3

15

9

6

15

Sumber : Data primer, 2020

Penerapan Protokol Kesehatan
Menerapkan protokol Kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini
merupakan salah satu cara mencegah penyebaran COVID-19. Seperti diketahui
virus tersebut dapat menular melalui percikan yang dikeluarkan dari mulut atau
hidung yang jatuh di tangan, pakaian, pintu dan tempat-tempat umum lainnya.
Dari tabel dibawah merupakan data hasil wawancara dengan responden
dalam penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan COVID19. Dari data tersebut tercatat ada 15 responden yang jarang menggunakan masker,
dan dari hasil wawancara kebanyakan beralasan bahwa petani yang keluar untuk
bekerja sangat terganggu apabila sambil menggunakan masker karena umurnya
yang sudah lanjut usia, pernapasannya sudah mulai terganggu dan petani pun jarang
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mendekati kerumunan. Lalu terdapat 4 responden jarang menggunakan sarung
tangan dan 11 orang tidak pernah menggunakan sarung tangan saat keluar rumah
selama pandemi. Kemudian, terdapat 6 responden yang selalu mencuci tangan
menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan 9 responden yang jarang mencuci
tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Selanjutnya ada 5 responden yang
jarang menghindari menyentuh wajah dan 10 responden yang tidak pernah
menghindari menyentuh wajah selama pandemi COVID-19, dari wawancara yang
dilakukan responden beralasan menyentuh wajah merupakan tindakan yang
spontan dan sulit dicegah.

Tabel 16. Penerapan Protokol Kesehatan
Jawaban
No

Pernyataan

1.

Menggunakan masker saat
keluar rumah
Memakai sarung tangan saat
keluar rumah
Mencuci tangan dengan sabun
atau hand sanitizer
Menghindari menyentuh
wajah
Menghindari berjabat tangan
dengan orang lain
Menghindari kerumunan
Menjaga jarak setidaknya 1,5
meter
Sumber : Data primer, 2020

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Selalu

Jarang

Tidak
Pernah

15
4
6

9

15
11

9
5

15
15

10

15

15

15

6
13

Jumlah

15
2

15

Lalu terdapat 15 responden yang tidak pernah menghindari berjabat tangan,
dan beralasan bahwa mereka percaya bahwa orang yang mereka temui tidak
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terinfeksi COVID-19, dan responden akan sangat sungkan apabila menolak orang
lain untuk berjabat tangan. Kemudian ada 9 responden yang selalu menghindari
kerumunan dan 6 responden yang jarang menghindari kerumunan selama pandemi
COVID-19. Menurut responden yang jarang menghindari kerumunan beralasan
karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti belanja ke pasar dan
penerimaan bantuan dari pemerintah, serta menghadiri kegiatan keagamaan seperti
pengajian di rumah tetangga. Selanjutnya ada 13 responden yang jarang menjaga
jarak dengan orang lain dan 2 orang tidak pernah menjaga jarak apabila bertemu
dengan orang lain, dengan alasan mereka meyakini bahwa orang lain tidak
terinfeksi COVID-19.
Perubahan yang terjadi pada usahatani
Selama masa pandemi COVID-19 dan dengan diterapkannya berbagai
kebijakan pembatasan demi pencegahan COVID-19 seperti tidak boleh ada
kerumunan, pembatasan operasional transportasi, pembatasan distribusi ke
luarkota, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pula pada
kegiatan perekonomian tak terkecuali di sektor pertanian. Maka dari itu peneliti
perlu meneliti apa saja yang terdampak akibat dari berbagai kebijakan pembatasan
tersebut, agar kita dapat mengetahui dan mencari tahu apakah perubahannya baik
atau buruk bagi kegiatan usahatani yang dijalankan.
Dari data dibawah menjelaskan bahwa pengiriman atau distribisi hasil
panen menurun karena saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar,
distribusi ke luar kota menjadi sangat sulit, bahkan pasar yang mau menerima pun
menjadi sangat sedikit dan harga menjadi anjlok. Ketersediaan sarana dan prasarana
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produksi ini hampir semuanya tetap dan tidak ada kendala meskipun masuk pada
masa pandemi COVID-19. Jumlah hari tenaga kerja tetap karena luas lahan dan
kooditas dan sarana prasarana tetap sama, namun ada beberapa pelaku usaha yang
menggantinya dengan tenaga kerja dalam keluarga. Lalu permintaan hasil produksi
menurun dikarenakan cabai keriting bukan merupakan bahan pokok utama yang
dibutuhkan pada saat masa pandemi COVID-19 dan akibat dari sulitnya melakukan
distribusi keluar kota.

Tabel 17. Perubahan yang terjadi pada usahatani
Pernyataan

Jawaban
Meningkat

Tetap

Pengiriman atau distribusi hasil panen

15

Ketersediaan sarana dan prasarana

14

produksi
Jumlah hari tenaga kerja

15
8

7

Harga jual
Biaya Produksi
Pendapatan

1

15

Permintaan terhadap hasil produksi
Jumlah hasil produksi

Menurun

15
15
15

Sumber : Data primer, 2020

Jumlah hasil produksi cukup fluktuatif, ada yang meningkat dan ada pula
yang menurun, karena usahatani yang dilakukan tetap menggunakan luas lahan
yang sama, dan jumlah tanaman yang sama. Kemudian harga jual cabai merah
keriting menurun cukup signifikan, hal ini disebabkan karena menurunnya
permintaan sedangkan hasil panen cukup melimpah dan tidak bisa disimpan dalam
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jangka waktu yang lama. Untuk biaya produksi bisa dibilang tetap karena tetap
menggunakan luas lahan, sarana prasaraana dan komoditas yang sama. Kemudian
untuk pendapatan usahatani tentu mengalami penurunan dikarenakan turunnya
harga jual.
Motivasi petani dalam melanjutkan usahatani cabai keriting

Gambar 2. Motivasi petani dalam melanjutkan usaha

Motivasi Kelanjutan Usahatani

47%

Tetap Melanjutkan

53%

Mengganti Komoditas

Sumber : Data primer, 2020

Dari data diatas tercatat bahwa sebanyak 53% atau 8 responden tetap ingin
melanjutkan usahatani dengan komoditas cabai merah keriting. Delapan responden
tersebut telah banyak menguasai teknik produksi cabai merah keriting, selain itu
mereka yakin bahwa setelah pandemi COVID-19 pendapatan akan menjadi normal
kembali dan namun tentu akan melakukan penanganan yang berbeda menyesuaikan
dengan keadaan, contohnya pada pemasaran yang tidak akan lagi bergantung
kepada bandar atau pengepul dan memanfaatkan potensi dari kelompok tani sebagai
mitra untuk menerapkan metode pemasaran yang lebih baik lagi. Lalu sebanyak
47% atau 7 responden setuju untuk melanjutkan usahatani namun menggantinya
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komoditas lain, karena mereka beranggapan bahwa komoditas cabai merah keriting
cukup sulit untuk menaikkan harga dan tidak tahu kapan pandemi ini akan
berlangsung. Maka perlu adanya pergantian komoditas yang lebih banyak
dibutuhkan masyarakat pada saat pandemi dan bisa dijadikan makanan pokok selain
padi seperti jagung atau ubi jalar.

4.3.2. Perbandingan Analisis Usahatani Cabai Merah Keriting
Kepemilikan Lahan Usahatani Cabai Merah Keriting
Berdasarkan wawancara langsung dilapangan, bahwa sesungguhnya yang
memiliki lahan untuk berusahatani cabai merah keriting yaitu sebanyak 15 petani
saja, dan banyak juga petani lainnya yang memiliki lahan pertanian namun
menanam komoditas yang berbeda. Meskipun begitu, dalam bejalannya usaha ini
dilakukan bersama dengan kelompok tani. Luas lahan dan banyaknya tanaman
cabai merah keriting yang ditanam sangat berpengaruh pada jumlah produk yang
dihasilkan.
Analisis Biaya
Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses
produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku,
baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Jenis biaya yang digunakan pada
penelitian ini ada dua yaitu BiayaTetap (FC) dan Biaya Variabel (VC).
1) Biaya Tetap (FC)
Biaya tetap yang telah dihitung dalam penelitian ini meliputi biaya sewa
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lahan (meskipun lahan tersebut milik sendiri), pajak, dan penyusutan alat. Hasil
peritungan biaya tetap dalam usahatani cabai merah keriting dengan luas lahan satu
hektar yaitu biaya sewa lahan sebesar Rp. 3.000.000,-, lalu biaya pajaknya sebesar
Rp. 250.000,-, dan biaya penyusutan alat sebesar Rp. 440.575,-. Maka jumlah biaya
tetap dari luas lahan satu hektar yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 3.690.575,untuk satu kali musim tanam.

Tabel 18. Biaya Tetap
No.
Luas Lahan Sewa Lahan
Responden
(ha)
(Rp)
1
0,4
1.200.000
2
0,4
1.200.000
3
0,25
750.000
4
1
3.000.000
5
0,85
2.550.000
6
0,6
1.800.000
7
0,5
1.500.000
8
0,74
2.220.000
9
0,35
1.050.000
10
0,55
1.650.000
11
0,15
450.000
12
0,9
2.700.000
13
0,54
1.620.000
14
0,33
990.000
15
0,45
1.350.000
Rata-rata
0,53
1.602.000
Satuan ha
1
3.000.000
Sumber : Data primer, 2020

Pajak
Penyusutan
(Rp)
Alat (Rp)
100.000
170.000
100.000
170.000
62.500
110.000
250.000
425.000
212.500
400.000
150.000
260.000
125.000
215.000
185.000
315.000
87.500
155.000
137.500
240.000
37.500
64.000
225.000
425.000
135.000
230.000
82.500
150.000
112.500
200.000
133.500
235.267
250.000
440.575

Jumlah
(Rp)
1.470.000
1.470.000
922.500
3.675.000
3.162.500
2.210.000
1.840.000
2.720.000
1.292.500
2.027.500
551.500
3.350.000
1.985.000
1.222.500
1.662.500
1.970.767
3.690.575

2) Biaya Variabel (VC)
Biaya variabel yang dihitung dalam penelitian ini yaitu benih, pupuk NPK,
pupuk kandang, dan biaya tenaga kerja. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa
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besarnya biaya variabel yang dikeluarkan oleh petani cabai merah keriting sebelum
pandemi dan saat pandemi COVID-19 tetap sama. Untuk biaya variabel, biaya yang
dikeluarkan oleh para petani yaitu sebesar Rp. 14.249.438,- untuk satu kali musim
tanam dengan luas lahan satu hektar.
Dalam melakukan kegiatan usahatani cabai merah keriting, petani
membutuhkan tenaga kerja. System dalam pembayaran sesuai dengan upah yang
berlaku yang terdapat pada daerah penelitian yang dibayar secara tunai dengan upah
yaitu sebesar Rp. 60.000,- untuk tenaga kerja pria/hari sampai Rp. 50.000,- untuk
tenaga kerja wanita/hari.

Tabel 19. Biaya Variabel
No.
Responden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rata-rata
Satuan ha

Luas
Benih
Pupuk
NPK (Rp)
Lahan (ha)
(Rp)
Kandang (Rp)
0,4
1.080.000
840.000
400.000
0,4
1.080.000
840.000
400.000
0,25
675.000
525.000
250.000
1
2.700.000
2.100.000
1.000.000
0,85
2.295.000
1.785.000
850.000
0,6
1.620.000
1.260.000
600.000
0,5
1.350.000
1.050.000
500.000
0,74
1.998.000
1.554.000
740.000
0,35
945.000
735.000
350.000
0,55
1.485.000
1.155..000
550.000
0,15
405.000
315.000
150.000
0,9
2.430.000
1.890.000
900.000
0,54
1.458.000
1.134.000
540.000
0,33
891.000
693.000
330.000
0,45
1.215.000
945.000
450.000
0,53
1.441.800
1121.400
534.000
1
2.700.000
2.100.000
1.000.000
Sumber : Data primer, 2020

Tenaga
Kerja (Rp)
3.400.000
3.400.000
2.120.000
8.500.000
7.220.000
5.100.000
4.250.000
6.290.000
2.970.000
4.670.000
900.000
7.650.000
4.590.000
2.800.000
3.820.000
4.512.000
8.449.438

Jumlah
(Rp)
5.720.000
5.720.000
3.570.000
14.300.000
12.150.000
8.580.000
7.150.000
10.582.000
5.000.000
7.860.000
1.770.000
12.870.000
7.722.000
4.714.000
6.430.000
7.609.200
14.249.438
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3) Biaya Total (TC)
Total Biaya adalah jumlah keseluruhan biaya yang digunakan dalam proses
produksi. Total biaya tetap dan biaya variabel pada waktu sebelum pandemi dan
saat pandemi COVID-19 jumlahnya sama. Dan untuk biaya total yang dikeluarkan
dari luas lahan satu hektar yaitu sebesar Rp. 17.940.013,- dalam satu kali musim
tanam.

Tabel 20. Biaya Total
No.
Luas
Biaya Tetap
Responden Lahan (Ha)
(Rp)
1
0,4
1.470.000
2
0,4
1.470.000
3
0,25
922.500
4
1
3.675.000
5
0,85
3.162.500
6
0,6
2.210.000
7
0,5
1.840.000
8
0,74
2.720.000
9
0,35
1.292.500
10
0,55
2.027.500
11
0,15
551.500
12
0,9
3.350.000
13
0,54
1.985.000
14
0,33
1.222.500
15
0,45
1.662.500
Rata-Rata
0,53
1.970.767
Satuan ha
1
3.690.575
Sumber : Data primer, 2020

Biaya
Variabel (Rp)
5.720.000
5.720.000
3.570.000
14.300.000
12.150.000
8.580.000
7.150.000
10.582.000
5.000.000
7.860.000
1.770.000
12.870.000
7.722.000
4.714.000
6.430.000
7.609.200
14.249.438

Biaya Total
(Rp)
7.190.000
7.190.000
4.492.500
17.975.000
15.312.500
10.790.000
8.990.000
13.302.000
6.292.500
9.887.500
2.321.500
16.220..000
9.707.000
5.936.500
8.092.500
9.579.967
17.940.013

Total Penerimaan (TR)
Penerimaan merupakan hasil yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa
dalam periode tertentu. Penerimaan juga disebut dengan balas jasa atas pekerjaan
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yang dilakukan dalam waktu tertentu. Dimana total penerimaan adalah total hasil
yang diterima dari usaha tani cabai merah keriting yaitu total produksi dikalikan
dengan harga jual sewaktu panen.

Tabel 21. Total penerimaan sebelum masa pandemi COVID-19
No.
Luas
Produksi
Responden
Lahan (ha)
(Kg)
1
0,4
2356
2
0,4
2450
3
0,25
1375
4
1
5640
5
0,85
4770
6
0,6
3522
7
0,5
2980
8
0,74
4200
9
0,35
2120
10
0,55
3024
11
0,15
850
12
0,9
5210
13
0,54
3154
14
0,33
1915
15
0,45
2490
Rata-rata
0,53
3070
Satuan ha
1
5749
Sumber : Data primer, 2020

Harga (Kg/Rp)
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500

Jumlah (Rp)
22.382.000
23.275.000
13.062.500
53.580.000
45.315.000
33.459.000
28.310.000
39.900.000
20.140.000
28.728.000
8.075.000
49.495.000
29.963.000
18.192.500
23.655.000
29.168.800
54.615.500

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi usaha tani cabai merah
keriting dalam satu kali musim tanam dengan luas lahan satu hektar sebelum masa
pandemi COVID-19 adalah 5749 kg dengan harga jual per kg cabai merah keriting
seharga Rp. 9.500,-. Maka didapatlah total penerimaan usahatani cabai merah
keriting dengan luas lahan satu hektar sebelum masa pandemi sebesar Rp.
54.615.500,- untuk satu kali musim tanam.
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Tabel 22. Total Penerimaan Saat masa pandemi COVID-19
No.
Luas Lahan
Produksi
Responden
(Ha)
(kg)
1
0,4
2411
2
0,4
2395
3
0,25
1382
4
1
5650
5
0,85
4720
6
0,6
3595
7
0,5
3026
8
0,74
4280
9
0,35
2075
10
0,55
3070
11
0,15
874
12
0,9
5125
13
0,54
3180
14
0,33
2100
15
0,45
2570
Rata-rata
0,53
3097
Satuan ha
1
5799
Sumber : Data primer, 2020

Harga
(kg/Rp)
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500

Jumlah (Rp)
15.671.500
15.567.500
8.983.000
36.725.000
30.680.000
23.367.500
19.669.000
27.820.000
13.487.500
19.955.000
5.681.000
33.312.500
20.670.000
13.650.000
16.705.000
20.129.633
37.693.500

Dari tabel diatas jumlah produksi dalam satu kali masa tanam dengan luas
lahan satu hektar pada saat masa pandemi COVID-19 adalah 5799 kg dengan harga
jual per kg cabai merah keriting seharga Rp. 6.500,-, maka total penerimaan
usahatani cabai merah keriting dengan luas lahan satu hektar pada saat masa
pandemi sebesar Rp. 37.693.500,- untuk satu kali masa tanam. Dapat disimpulkan
bahwa adanya perbandingan yang cukup besar dari jumlah penerimaan antara
sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh
turunnya harga jual cabai merah keriting yang menurut pelaku usahatani
disebabkan oleh terhambatnya proses distribusi dan hanya mampu memasarkannya
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di sekitar lokasi jalannya usaha.
Pendapatan (π)
Pendapatan merupakan balas jasa yang diperoleh dari pekerjaan yang
dilakukan. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan
bersih petani cabai merah keriting. Pendapatan diperoleh dari pengurangan Total
Penerimaan (TR) dengan Total Biaya (TC) dimana Total Penerimaan.

Tabel 23. Total pendapatan sebelum masa pandemi COVID-19
No.
Responden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Luas Lahan
Penerimaan
(Ha)
0,4
22.382.000
0,4
23.275.000
0,25
13.062.500
1
53.580.000
0,85
45.315.000
0,6
33.459.000
0,5
28.310.000
0,74
39.900.000
0,35
20.140.000
0,55
28.728.000
0,15
8.075.000
0,9
49.495.000
0,54
29.963.000
0,33
18.192.500
0,45
23.655.000
29.168.800
Rata-rata
0,53
54.615.500
Satuan ha
1
Sumber : Data primer, 2020

Biaya Total
7.190.000
7.190.000
4.492.500
17.975.000
15.312.500
10.790.000
8.990.000
13.302.000
6.292.500
9.887.500
2.321.500
16.220.000
9.707.000
5.936.500
8.092.500
9.579.967
17.940.013

Pendapatan
15.192.000
16.085.000
8.570.000
35.605.000
30.002.500
22.669.000
19.320.000
26.598.000
13.847.500
18.840.500
5.753.500
33.275.000
20.256.000
12.256.000
15.562.500
19.588.833
36.675.487
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Tabel 24. Total pendapatan saat masa pandemi COVID-19
No.
Luas Lahan
Penerimaan
Responden
(Ha)
1
0,4
15.671.500
2
0,4
15.567.500
3
0,25
8.983.000
4
1
36.725.000
5
0,85
30.680.000
6
0,6
23.367.500
7
0,5
19.669.000
8
0,74
27.820.000
9
0,35
13.487.500
10
0,55
19.955.000
11
0,15
5.681.000
12
0,9
33.312.500
13
0,54
20.670.000
14
0,33
13.650.000
15
0,45
16.705.000
Rata-rata
0,53
20.129.633
Satuan
1
37.693.500
Sumber : Data primer, 2020

Biaya Total
7.190.000
7.190.000
4.492.500
17.975.000
15.312.500
10.790.000
8.990.000
13.302.000
6.292.500
9.887.500
2.321.500
16.220.000
9.707.000
5.936.500
8.092.500
9.579.967
17.940.013

Pendapatan
8.481.500
8.377.500
4.490.500
18.750.000
15.367.500
12.577.500
10.679.000
14.518.000
7.195.000
10.067.500
3.359.500
17.092.500
10.963.000
7.713.500
8.612.500
10.549.667
19.753.487

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa pendapatan bersih usahatani
cabai merah keriting dengan luas lahan satu hektar yang diperoleh sebelum pandemi
COVID-19 adalah sebesar Rp. 36.675.487,- untuk sekali masa tanam, sedangkan
pendapatan usahatani cabai merah keriting dengan luas lahan 1 hektar pada saat
pandemi adalah sebesar Rp. 19.753.487,- untuk sekali masa tanam. Maka dapat
disimpulkan bahwa perbandingan pendapatan antara sebelum dan saat pandemi
COVID-19 cukup besar dengan selisih Rp. 16.922.000,-. Namun meskipun begitu
usaha tani cabai merah keriting ini masih dapat memberikan keuntungan kepada
para petani cabai keriting meskipun adanya penurunan harga jual saat pemasaran.
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Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Saat Masa Pandemi COVID-19
Rp. 36.675.487 – Rp. 19.753.487
= Rp. 16.922.000,Kelayakan Usaha Tani Cabai Merah
Kelayakan usaha merupakan suatu kegiatan yang mempelajari tentang suatu
kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan layak atau tidak layak usaha tersebut
dilanjutkan. Tujuan dilakukan kelayakan usaha adalah untuk menghindari
keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang tidak
menguntungkan.
Suatu usaha dikatakan layak untuk diusahakan jika petani memperoleh
keuntungan yang maksimal dari usaha yang dikelolanya. Manajemen usaha yang
baik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya, apabila semua dikelola dengan baik
maka usaha tersebut layak dan efisien untuk diusahakan. Secara garis besar
usahatani cabai merah keriting memiliki modal sendiri dan di dukung oleh
kelompok tani. Modal tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan selama proses
tanam hingga panen.
Revenue Cost Ratio (R/CRatio)
Suatu usaha dapat dikatakan layak apabila petani mendapatkan keuntungan
yang layak dari usaha yang dijalankannya. Untuk mengetahui apakah usahatani
cabai merah keriting pada Kelompok Tani Kampung Cipulus, Desa Pasigaran layak
untuk dijalankan maka dapat dianalisis dengan menggunakan analisis R/C Ratio.
Revenue Cost Ratio (R/C) adalah jumlah ratio yang digunakan untuk
melihat keuntungan relatif yang akan didapatkan dalam dalam sebuah usaha. Pada
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dasarnya, sebuah usaha akan dikatakan layak untuk dijalankan apabila nilai R/C
dari sebuah proyek lebih besar dari 1. Hal ini bisa terjadi karena semakin tinggi
nilai R/C dari sebuah proyek, maka tingkat keuntungan yang akan didapatkan suatu
proyek juga akan semakin tinggi. Revenue Cost Ratio (R/C) dikenal dengan
perbandingan antara Total penerimaan dengan Total biaya, dengan rumus seperti
dibawah ini :
𝑅/𝐶 =

Total Penerimaan
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

Dengan kriteria keputusan :
 Apabila R/C > 1, Maka usaha Usaha tani tersebut layak untuk diusahakan
 Apabila R/C = 1, Maka usaha Usaha tani tersebut berada pada titik impas
 Apabila R/C < 1, Maka usaha Usaha tani tersebut tidak layak diusahakan
Dengan menggunakan data primer yang telah diolah maka diperoleh hasil
sebagai berikut :
Sebelum Pandemi
𝑅
54.615.500
Ratio =
𝐶
17.940.013
= 3,04

Saat Pandemi
𝑅
37.693.500
Ratio =
𝐶
17.940.013
= 2.1

Berdasarkan analisis diatas maka diperoleh jumlah R/C usahatani cabai
merah keriting sebelum masa pandemi COVID-19 sebesar 3,04, sedangkan jumlah
R/C usahatani cabai merah keriting pada saat masa pandemi COVID-19 sebesar 2,1
yang berarti sesuai dengan kriteria R/C > 1, maka usaha usahatani cabai merah
keriting ini layak untuk dijalankan/diusahakan meskipun pada faktanya terjadi
penurunan R/C ratio yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Yang memberikan
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keuntungan kepada petani cabai merah keriting karena penerimaan yang diterima
lebih besar dari pada total biaya yang dikeluarkan oleh petani.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
pandemi COVID-19 ternyata tidak terlalu berdampak pada aktivitas para petani
cabai merah keriting dan banyak yang tidak patuh dalam menerapkan protokol
kesehatan meskipun tidak sedikit dari para petani tersebut yang tahu tentang bahaya
dari COVID-19. Meskipun begitu, terdapat perubahan yang dialami para petani
tersebut baik dari segi pemenuhan kebutuhan maupun peningkatan pendapatan.
Dalam kegiatan usahatani cabai merah keriting, pendapatan usahatani
sebelum pandemi COVID-19 yaitu rata-rata sebesar Rp. 19.588.833,- sedangkan
pendapatan usahatani pada saat pandemi COVID-19 yaitu rata-rata sebesar Rp.
10.549.667,-. Meskipun begitu, sebagian besar petani meyakini bahwa usahatani
cabai merah keriting masih layak dijalankan karena perbandingan harga seperti ini
hanya terjadi akibat pandemi COVID-19 saja dan akan menjadi normal kembali
setelah pandemi ini berakhir. Petani pun melakukan penanganan lain dalam proses
pemasarannya agar tidak bergantung pada bandar ataupun pengepul.

5.2. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran
sebagai berikut :
1. Bagi Petani Cabai Merah Keriting
Bagi petani cabai merah keriting diharapkan selalu patuh untuk menerapkan
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protokol kesehatan sebagai cara untuk mencegah penyebaran COVID-19, dan ikut
serta dalam mensosialisasi masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan. Lalu
diharapkan para petani bisa terus berinovasi dalam mengembangkan usahataninya
terutama dalam pengolahan dan bisa memaksimalkan peran kelompok tani agar
mengurangi kebergantungan kepada pengepul dan bisa memotong rantai tata niaga.
2. Bagi pemerintah setempat
Sebaiknya diadakan sosialisasi tentang bahaya COVID-19 dan penerapan
protokol kesehatan, serta libatkan penyuluh pertanian untuk mendorong
peningkatan pendapatan usahatani yang dijalankan Kelompok Tani Kampung
Cipulus.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapakan dapat melakukan penelitian dengan
topik pembahasan yang lebih substansial dan bermanfaat untuk masyarakat banyak.

63

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, C. (2020, 6 12). Social Distancing: Menjaga Jarak Antar Manusia,.
Diambil
kembali
dari
percikaniman.id:
https://percikaniman.id/2020/03/16/social-distancing-adalah
Budastra, I. K. (2020). Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 Dan Program Potensial
Untuk Penanganannya Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat. Jurnal
Agrimansion, 21(1), 48-57.
Chamdi, A. (2003). Kajian Profil Sosial Ekonomi Usaha Kambing di Kecamatan
Kredenan Kabupaten Grobogan. Bogor: Puslitbang Peternakan
Departemen Pertanian.
Direktorat Jendral PPHP. (2014). Statistik Ekspor Impor Komoditas Pertanian 2001
- 2013. Jakarta: Direktorat Jendral PPHP Kementerian Pertanian.
Fadli, R. (2020, Juni 21). Coronavirus. Diambil kembali dari Halodoc.com:
https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020, Juli 4). Update Situasi
Virus corona (Covid-19) Di Indonesia. Diambil kembali dari covid19.go.id:
https://covid19.go.id/p/berita
Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian. EduPsyCouns:
Journal of Education, Psychology and, 2(1), 146-153.
Heri. (2017, Februari 12). 10 Teknik Pengambilan Sampel dan Penjelasannya
Lengkap (Sampling). Diambil kembali dari Salamadian.com:
https://salamadian.com/teknik-pengambilan-sampel-sampling/
Istiyanti, E. (2010). Efisiensi Pemasaran Cabai Merah Keriting di Kecamatan
Ngemplak Kabupaten Sleman. Jurnal Pertanian Mapeta, 7(2), 116-124.
Kholis, M. N., Fraternesi, & Wahidin, L. O. (2020). Prediksi Dampak COVID-19
Terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang di Kota Bengkulu. Albacore,
4(1), 001-011.
Mardhia, D., Kautsari, N., Syaputra, L. I., Ramdhani, W., & Rasiardhi, C. O.
(2020). Penerapan Protokol Kesehatan dan Dampak COVID-19 Terhadap
Harga Komoditas Perikanan dan Aktivitas Penangkapan. Indonesian
Journal of Applied Science and Technology, 1(2), 80-87.
64

Maryanti, S., Netrawati, I., & Nuada, I. (2020). Pandemi COVID-19 dan
Implikasinya Pada Perekonomian NTB. Media Bina Ilmiah, 14(10), 34973508.
Masniadi, R., Angkasa, M. A., Karmeli, E., & Esabella, S. (2020). Telaah Kritis
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa. Indonesian Journal of Social
Sciences and Humanities, 1(2), 109-120.
Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
Nirmalasari, F. O., Marhawati, M., & Alam, M. N. (2013). Analisis Perbandingan
Pendapatan Usaha Gula Merah Dengan Usaha Gula Tapo (Studi Kasus Di
Desa Ambesia Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong). Agrotekbis,
60-66.
Normansyah, D., Rochaeni, S., & Humaerah, A. D. (2014). Analisis Pendapatan
Usahatani Sayuran Di Kelompok Tani Jaya, Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan
Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Jurnal Agribisnis, 8(1), 29 - 44.
Nuraeni, D., Anindita, R., & Syafrial. (2015). Analisis Varian Harga dan Integrasi
Pasar Bawang Merah di Jawa Barat. Habitat, 26(3), 163-172.
PAK TANI DIGITAL. (2020, Juli 4). 4 Tahap Budidaya Cabe Keriting yang
Berbuah
Lebat.
Diambil
kembali
dari
paktanidigital.com:
https://paktanidigital.com/artikel/4-tahap-budidaya-cabe-keriting-yangberbuah-lebat/#.XwRBiNUzbIU
Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Hyun, C. C., Wijayanti, L. M., & Putri, R.
S. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses
Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. EduPsyCouns: Journal of
Education, Psychology and Counseling, 2(1), 1-12.
Rahmadia, S., & Febriyani, N. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi.
Banda Aceh: Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Syiah Kuala.
Shalihah, N. F. (2020, Mei 17). Viral Video Pedagang Membagikan Sayuran Gratis
di Jalan, Ini Faktanya. Diambil kembali dari Kompas.com:
https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/17/155000865/viral-videopedagang-membagikan-sayuran-gratis-di-jalan-ini-faktanya?page=all
Soekarwati. (1995). Ilmu Usahatani Dalam Penelitian Untuk Pengembangan
Petani Kecil. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

65

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Susanti. (2014). Efisiensi Teknis Uusahatani Cabai Merah Keriting di Kabupaten
Bogor: Pendekatan Stochastic Production Frontier. Bogor: Sekolah
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Susanto AN, & Sirappa MA. (2007). Karakteristik dan ketersediaan data sumber
daya lahan pulau-pulau kecil untuk perencanaan pembangunan pertanian.
Jurnal Penelitian dan Pembangunan Pertanian, 26(2), 41-53.
World Health Organization. (2020, Juli 4). Coronavirus disease (COVID-19)
pandemic.
Diambil
kembali
dari
covid19.go.int:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

66

LAMPIRAN
Lampiran 1. Data Profil Desa Pasigaran
Gambar 3. Peta Desa Pasigaran

67

Tabel 25. Data Sumber Daya Manusia Desa Pasigaran
No.
1.

2.

3.

4.

Uraian Sumber Daya Manusia

Jumlah

Penduduk dan Keluarga
a. Penduduk Laki-laki
1892
b. Penduduk Perempuan
1833
c. Jumlah Keluarga
1380
Pekerjaan/Mata Pencaharian
a. Karyawan Swasta
672
b. TNI/Polri
15
c. PNS
120
d. Wiraswasta/pedagang
143
e. Petani
1.254
f. Buruh
120
g. Pensiunan
65
h. Pengrajin
12
i. Wiraswasta Lainnya
120
Tingkat Pendidikan Masyarakat
a. Lulusan pendidikan Umum
1) Sekolah Dasar/sederajat
1.516
2) SMP/Sederajat
538
3) SMA/Sederajat
529
4) Akademi/D1-D3
55
5) Sarjana
140
6) Pasca Sarjana
a) S2
9
b) S3
3
b. Tidak lulus dan tidak sekolah
1) Tidak Tamat SD
87
2) Tidak bersekolah
92
110
Jumlah Penduduk Miskin (menurut
Hasil Validasi Tahun 2018)
Sumber : Profil Desa Pasigaran (2020)
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Satuan
Orang
Orang
Keluarga
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

Tabel 26. Uraian Sumber Daya Pembangunan
No
1
2

3

4

5

6

7

Uraian Sumber Daya Alam
Kantor Desa
Prasarana Umum
a. Jalan
b. Jembatan
Prasarana Pendidikan
a. Perpustakaan Desa
b. Gedung Sekolah PAUD
c. Gedung Sekolah TK
d. Taman Pendidikan Al Qur’an
e. Gedung SD/Sederajat
f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat
g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat
h. Gedung Perguruan Tinggi
Prasarana Kesehatan
a. Puskesmas
b. Poskesdes
c. Posyandu
d. Polindes
e. MCK
f. Sarana Air Bersih
Prasarana Ekonomi
a. Pasar Pemda
b. Lembaga Koperasi / Sejenisnya
c. BUMDes
d. Toko / Kios
e. Warung Makan
f. Angkutan
g. Pangkalan Ojeg / Becak / Delman / dsb
Prasarana Ibadah
a. Mesjid
b. Mushola
c. Gereja
d. Pura
e. Vihara
f. Klenteng
Prasarana Umum
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Jumlah
Permanen
54.55 Km
Tidak ada
Tidak ada
5 Buah
1 Buah
6 Buah
1 Buah
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
1 Buah
12 Buah
1 Buah
1 Buah
3 Buah
Tidak ada
1 Buah
1 Buah
321 Buah
4 Buah
165 Buah
4 Buah
18 Buah
6 Buah
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada

a. Olahraga
b. Kesenian/budaya
c. Balai pertemuan
Sumber : Profil Desa Pasigaran (2020)
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1 Buah
3 Buah
1 Buah

Tabel 27. Sumber Daya Sosial
No
1.

2.

3.

Sumber Daya Sosial
Jumlah
Kelembagaan
a. LPM
1
1)
Jumlah pengurus
7
2)
Jumlah anggota
7
b. Lembaga Adat
c. TP PKK
1)
Jumlah pengurus
7
2)
Jumlah anggota
18
a. BUMDes
1)
Jumlah Bumdes
1
2)
Jenis Bumdes
1
b. Karang Taruna
1)
Jenis Kegiatan
1
2)
Jumlah Pengurus
5
3)
Jumlah Anggota
c. RT/RW
1)
Jumlah RW
6
2)
Jumlah RT
32
d. Lembaga Kemasyarakatan
4
lainnya
Trantib Dan Bencana
a. Jumlah Anggota Linmas
28
b. Jumlah Pos Kamling
13
c. Jumlah Operasi Penertiban
d. Jumlah Kejadian Kriminal
12
e. Jumlah Kejadian Bencana
2
f. Jumlah Pos Bencana Alam
g. Jumlah Pembalakan Liar
h. Jumlah Pos Hutan Lindung
Seni Budaya
a. Jumlah Group Kesenian
15
b. Jumlah Gedung Kesenian
1
c. Jumlah Gelar Seni Budaya per
5
Tahun
Sumber : Profil Desa Pasigaran (2020)
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Satuan
Lembaga
Orang
Orang
Lembaga
Orang
Orang
Buah
Buah
Buah
Orang
Orang
Buah
Buah
Buah

Orang
Buah
Kali
Kali
Kali
Pos
Kali
Pos
Buah
Buah
Kali

Lampiran 2. Data Responden
Bagan Struktur Kelompok Tani
Ketua

Sekretaris

Anggota

Bendahara

Anggota

Anggota
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Anggota

Tabel 28. Data Responden
No.

Luas Lahan

Responden

(Ha)

1

0,4

49

L

SMP

9

4

2

0,4

52

P

SMP

9

3

3

0,25

56

P

SMP

4

4

4

1

62

L

SMP

9

2

5

0,85

47

L

SMP

4

4

6

0,6

55

P

SD

8

4

7

0,5

59

L

SMP

6

3

8

0,74

70

P

SD

9

1

9

0,35

69

P

SD

8

1

10

0,55

46

P

SMA

2

4

11

0,15

71

L

SD

8

1

12

0,9

53

P

SMP

6

3

13

0,54

56

P

SMP

9

3

14

0,33

66

P

SD

7

2

15

0,45

45

L

SMA

5

5

Umur

Kelamin Pendidikan Pengalaman
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Tanggungan
Keluarga

Lampiran 3. Foto Kegiatan Penelitian
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