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Jelang Ramadhan Harga Cabai di Padang Terpantau Turun
Senin, 22 April 2019 15:16 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Bulan Ramadhan 1440 Hijriah
sudah dekat. Harga cabai menjelang Ramadhan mengalami penurunan di Pasar Raya Padang.

Hal tersebut dikatakan oleh Randi Oktavianus seorang penjual cabai, Senin (22/4/2019) di Pasar Raya Padang.

Randi menuturkan harga cabai merah sebelumnya sekitar Rp 24 - 28 ribu per kilo, kini menjadi Rp 22 ribu per kilo.

Penurunan harga ini katanya, mulai terjadi sekitar beberapa hari yang lalu.

"Harga turun kira-kira sekitar dua hari yang lalu," sebutnya.

Menurut Randi jumlah pasokan cabai kini banyak, sehingga harga bisa mengalami penurunan.

"Kalau kiriman cabai dari Jawa bisa empat hingga lima mobil, stok jadi banyak, istilahnya "lado banjir" ," kata Randi.

Sementara pasokan cabai dari Jawa banyak, berpengaruh juga terhadap jumlah pasokan yang berasal dari Padang.

"Saya masok cabai dari Padang, karena cabai dari Jawa banyak juga yang masuk jadi stok cabai Padang masih banyak," ujarnya.

Untuk daya beli konsumen Randi mengaku saat ini stabil.

Dalam sehari Ia bisa menjual hingga 100 kilogram cabai.

Selain cabai, harga bawang di Pasar Raya Padang juga mengalami penurunan dalam satu pekan terakhir.

Halim Abral seorang penjual bawang, Senin pagi ini di Pasar Raya Padang menuturkan harga bawang merah sebelumnya sekitar Rp
28 ribu/kilogram.

Kini menjadi Rp 25 ribu per kilogram

Penurunan harga ini mulai terjadi sekitar sejak seminggu yang lalu.

"Pasokan Alhamdulillah lagi banyak, makanya mungkin harga bisa turun," sebutnya.

Untuk daya jual beli konsumen Halim mengaku meningkat dibandingkan biasanya.

"Apalagi sebentar lagi bulan Ramdhan, jadi banyak yang beli. Ini saja saya sudah mau pulang," kata pria berumur 24 tahun ini.
Sebelumnya Ia hanya bisa menjual sekitar 150 kilogram dalam sehari. Dua hingga tiga hari yang lalu penjualan bawang merah dalam
sehari meningkat pesat.
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"Sekarang dalam sehari bisa terjual 200 hingga 250 kilogram," tutupnya.

