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ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui profitabilitas, efisiensi  

pemasaran dan kendala yang dihadapi oleh petani cabai rawit di Kecamatan Suralaga 

Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilaksanakan secara purposive sampling 

yaitu di Desa Kerongkong dan Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten 

Lombok Timur. Penentuan responden petani dilakukan secara quota sampling yaitu 

berjumlah 40 orang. Sedangkan responden pedagang dilakukan secara snowball 

sampling berjumlah 11 orang. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Usahatani cabai 

rawit layak untuk dikembangkan karena nilai profitabilitasnya 72,73% per musim 

tanam lebih besar dari bunga deposito Bank BRI sebesar 2,4% per 6 bulan. 2) 

Pemasaran cabai rawit belum efisien karena margin pemasaran antara Rp 

19.982,93/Kg sampai Rp 20.393,94/Kg dengan share produsen antara 31,16% sampai 

32,83% dan distribusi keuntungan antara 0,18 sampai 1 walaupun secara integrasi 

vertikal (elastisitas transmisi harga) dan integrasi horizontal dapat terintegrasi secara 

sempurna. 3) Kendala yang dihadapi oleh petani cabai rawit yaitu cuaca dan modal. 

 

Kata kunci : cabai rawit, profitabilitas, efisiensi pemasaran 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to determine profitability, marketing 

efficiency and constraint that faced by chili’s farmer in Suralaga, East Lombok. This 

research was conducted by purposive sampling in Kerongkong and Dames Damai 

Villages, Suralaga, East Lombok. The determination of respondents for farmer was 

conducted by quota sampling as much as 40 farmers. While, respondents for trader 

was conducted by snowball sampling as much as 11 traders. The results of this study 

showed: 1) Chili farming was feasible to be developed because the value of 

profitability was 72,73% for each planting season, it was greater than the deposit 

rate of Bank BRI 2,4% for each months. 2) The marketing of chili has not been 

efficient due to the marketing margin was between Rp 19.982,93/Kg to Rp 

20.393,94/Kg, with producer’s share between 31,16% to 32,83% and the profit 

distribution around 0,18 to 1 although vertically (elasticity of price transmission) and 
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horizontally were perfectly integrated. 3) The constraints that faced by farmers were 

capital and weather. 

Keywords : chili, Profitability, Marketing Efficiency 

PENDAHULUAN 

Tanaman hortikultura memegang peranan penting dalam pertanian Indonesia. 

Salah satu jenis usaha agribisnis hortikultura yang cukup banyak diusahakan oleh 

para petani adalah cabai rawit. 

Cabai rawit merupakan komoditas komersial karena sebagian besar ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tingkat produktivitas cabai rawit secara nasional 

selama 5 tahun terakhir sekitar 6 ton/Ha. Persentase produksi cabai rawit tahun 2014 

sebesar 90,91% di Pulau Lombok, hal ini menunjukkan bahwa sejak 2012-2013 

Pulau Lombok masih menjadi sentra produksi cabai rawit di Nusa Tenggara Barat. 

Kecamatan Suralaga merupakan penghasil cabai rawit tertinggi di Kabupaten 

Lombok Timur dengan jumlah produksi 376.100 Kw pada tahun 2016. Adapun desa 

yang menjadi penghasil cabai rawit terbaik yang ada pada Kecamatan Suralaga yaitu 

Desa Kerongkong dan Desa Dames Damai. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian tentang profitabilitas dan efisiensi pemasaran cabai rawit di Kecamatan 

Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan (1) untuk mengetahui 

profitabilitas usahatani di daerah penelitian, (2) untuk mengetahui efisiensi 

pemasaran di daerah penelitian dan (3) untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh 

petani cabai rawit di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah deskriptif dengan unit analisis usahatani cabai rawit 

di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, penentuan daerah sampel dengan 

purposive sampling yaitu Desa Kerongkong dan Desa Dames Damai, penentuan 

responden dengan quota sampling sebanyak 40 responden, jenis data yang digunakan 

yaitu data kuantitatif dan kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder.  

Analisis Data 

Profitabilitas cabai rawit ditentukan dengan analisis biaya, penerimaan, 

keuntungan dan analisis profitabilitas; rumus profitabilitas = 
                 

              
 x 100% 

(Soekartawi, 1986). Kriteria keputusan profitabilitas : Usahatani cabai rawit 

dikatakan untung atau profitable yaitu usahatani cabai rawit yang layak untuk 

dikembangkan jika nilai profitabilitasnya lebih besar dari nilai suku bunga bank dan 

sebaliknya usahatani cabai rawit dikatakan rugi yaiu usahatani cabai rawit tidak layak 

untuk dikembangkan jika nilai profitabilitasnya lebih kecil dari nilai suku bunga 
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bank. Untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani cabai rawit dilakukan dengan 

analisis R/C Ratio. Rumus R/C ratio = 
  

  
 (keterangan: TR = Penerimaan; dan TC = 

Total Biaya). Kriteria nilai R/C : Jika nilai R/C ratio >1 maka usahatani cabai rawit 

dikatakan layak untuk diusahakan sedangkan jika nilai R/C ratio <1 maka usahatani 

cabai rawit tergolong tidak layak untuk diusahakan sementara jika nilai R/C ratio = 1 

maka usahatani cabai rawit mengalami titik impas karena penerimaan sama dengan 

penerimaan (Soekartawi, 1995). 

Efisiensi pemasaran cabai rawit di tentukan dengan analisis 1) margin pemasaran. 

2) share produsen dengan rumus = 
  

  
 X 100% (keterangan: PF   =  harga ditingkat 

Petani dan PR  =  Harga Beli Ditingkat Pedagang Pengecer/Perantara). Kriterian 

keputusan share produsen: bagian harga yang diterima petani produsen dikatakan 

efisien jika harga jual produsen lebih dari 60% dari harga ditingkat konsumen  

sedangkan jika harga jual produsen kurang dari 60% dari harga ditingkat konsumen 

maka usahatani cabai rawit belum dikatakan efisien. (Downey dan Erickson,1992). 3) 

Distribusi keuntungan dengan rumus DK = 
  

        
 (keterangan: DK = distribusi 

keuntungan dan      = persentase keuntungan pemasaran pada Saluran ke – i. Kriteria 

keputusan distribusi keuntungan: Pemasaran dikatakan adil atau merata apabila nilai 

distribusi keuntungan antara 0,5 sampai 1, apabila nilai distribusi keuntungan lebih 

kecil dari 0,5 maka pemasaran dikatakan dikatakan tidak adil atau tidak efisien.         

4)  Integrasi pasar secara vertikal (transmisi harga) dengan rumus Pf = A P  jika 
dilinearkan menjadi Log Pf = Log A + β log Pr (keterangan: Pf = Harga di tingkat 

petani (Rp/ Kg); Pr = Harga jual di tingkat konsumen (Rp/Kg); A = Konstanta; Β = 

Koefisien elastisitas transmisi harga). Untuk mengambil kesimpulan digunakan 

hipotesis sebagai berikut : Ho : b = 1; Hi : b ≠ 1. Kriteria keputusan: Jika t-hitung ≤ t-

tabel maka Ho diterima yang berarti harga ditingkat penjual ke- i dan harga ditingkat 

pembeli ke- j terintegrasi sempurna sedangkan jika t-hitung ≥ t-tabel  maka harga 

ditingkat penjual ke- i dan harga ditingkat pembeli tidak terintegrasi sempurna. 

Sedangkan integrasi pasar secara horizontal dengan rumus r = 
∑    

√  ∑       ∑    
 ; 

persamaan di atas dapat juga di formulasikan seperti berikut r = 
  ∑        ∑       ∑    

√    ∑    –  ∑            ∑       ∑       

 (keterangan: r = Korelasi harga cabai rawit pasar 

X dan pasar Y; N = Jumlah data; Xi = Harga cabai rawit di pasar lokal X dan Yi = 

Harga cabai rawit di pasar lokal Y). Hipotesis : Ho : r ≤ 0, tidak terdapat hubungan 

harga yang berarti antara kedua pasar X dan Y; Hi : r > 0, terdapat hubungan yang 

berarti antara kedua pasar X dan Y. Pengujian hipotesis tersebut mengguakan uji t-

hitung ( Dajan, A., 1994 dalam Efendy, 1999 ).  T- hitung = 
  √   

√     
. Kriteria 

keputusan : Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan t-hitung 

dengan t-tabel pada α = 5 %  dan df = n-2, jika t-hitung > t-tabel maka Hi diterima 

yang artinya terdapat hubungan harga yang nyata pada kedua pasar tersebut. 
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Sedangkan jika t-hitung ≤ tabel maka Ho diterima yang artinya tidak terdapat 

hubungan harga yang nyata pada kedua pasar tersebut.  

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh petani cabai rawit di Kecamatan 

Suralaga Kabupaten Lombok Timur dapat dilakukan dengan mewawancarai petani.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Rata-rata umur responden petani dalam penelitian ini adalah 44 tahun dengan 

kisaran 15-64 tahun. Sedangkan rata-rata umur responden pedagang adalah 38 tahun 

dengan kisaran 15-64 tahun. 

Tingkat pendidikan pada responden petani terbanyak yaitu 12 orang atau 30% 

sudah menempuh tingkat pendidikan  SLTA dan paling sedikit sebanyak 8 orang atau 

20% menempuh tingkat pendidikan SLTP. Sedangkan untuk responden pedagang 

terbanyak yaitu pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 6 orang atau 54,5% dan 

paling sedikit masing-masing sebanyak 1 orang atau 9,1% berada pada tingkat 

pendidikan SD dan SLTP. 

Rata-rata luas lahan garapan petani cabai rawit di Kecamatan Suralaga 

Kabupaten Lombok Timur adalah 0,19 Ha.  

1). Analisis Profitabilitas 

Biaya Variabel Usahatani Cabai Rawit 

1. Biaya sarana produksi 

Rata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh petani sebesar Rp 

3.660.100 per LLG atau Rp 19.263.684,21 per Ha yang terdiri dari biaya bibit sebesar 

Rp 997.500,00 per LLG atau Rp 5.250.000,00 per Ha, biaya pupuk sebesar Rp 

1.839.300,00 per LLG atau Rp 9.680.526,32 per Ha dan biaya obat-obatan Rp 

823.300,00 per LLG atau Rp 4.333.157,89 per Ha. 

2. Biaya Tenaga Kerja. 

Rata-rata biaya tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani cabai rawit yaitu 

Rp 822.892,75 per LLG dengan rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja 6,54 HKO 

atau Rp 4.331.014,46 per Ha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 34,37 HKO.  

 Rata-rata biaya tenaga kerja luar keluarga dalam usahatani cabai rawit yaitu 

Rp 4.618.640,21 per LLG dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 17,68 HKO atau 

Rp 24.308.632,67 per Ha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 93,04 

HKO.  

3. Biaya lain-lain 

Rata-rata biaya lain-lain untuk usahatani cabai rawit yaitu sebesar Rp 

69.300,00 dengan jumlah 5,78 rol per LLG atau Rp 364.736,84 dengan jumlah 30,39 

rol per Ha. Biaya lain lain yang dimaksud disini yaitu tali pita plastik yang digunakan 

untuk mengikat pohon cabai rawit dengan ajir supaya pohon cabai rawit tidak cepat 

roboh. 
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Total Biaya Variabel 

Rata-rata biaya variabel pada usahatani cabai rawit yaitu sebesar Rp 

9.170.932,96 per LLG atau sebesar Rp 48.268.068,18 per Ha.  

 

Biaya Tetap Usahatani 

rata-rata biaya tetap pada usahatani cabai rawit yaitu sebesar Rp 1.804.538,75 

per LLG atau sebesar Rp 9.497.572,37 per Ha.  

Total Biaya Usahatani Cabai Rawit 

Rata-rata biaya produksi usahatani cabai rawit sebesar Rp 10.975.471,71 per 

LLG atau sebesar Rp 57.765.640,55 per Ha.  

Penerimaan Usahatani Cabai Rawit 

Rata-rata jumlah produksi cabai rawit sebesar       2.004 Kg per LLg atau 

10.549 Kg per Ha dengan harga per Kg sebesar Rp 9.459,00.  Dengan demikian 

penerimaan usahatani cabai rawit sebesar  Rp 18.958.400,39 per LLG atau sebesar Rp 

99.781.054,67 per Ha. 

Keuntungan Usahatani Cabai Rawit 

Rata-rata besarnya penerimaan yang di dapatkan dengan biaya produksi yang 

dikeluarkan maka diperoleh rata-rata keuntungan usahatani cabai rawit sebesar Rp 

7.982.928,68 per LLG atau Rp 42.015.414,12 per Ha. 

Profitabilitas Usahatani Cabai Rawit 

Tabel 1. Analisis Profitabilitas Usahatani Cabai Rawit di Kecamatan Suralaga 

Kabupaten Lombok Timur 

No Uraian Per LLG (0,19 Ha) Per Ha 

1 Keuntungan usahatani (Rp) 7.982.928,68 42.015.414,12 

2 Total Biaya produksi (Rp) 10.975.471,71 57.765.640,55 

 
Profitabilitas (%) 72,73 72,73 

Sumber : Data primer Diolah tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 1 nilai profitabilitas usahatani cabai rawit di Kecamatan 

Suralaga Kabupaten Lombok Timur sebesar 72,73%. Nilai profitabilitas ini lebih 

besar dari suku  bunga deposito Bank BRI sebesar 0,4% per bulan atau 2,4% per 6 

bulan atau per musim tanam yang artinya bahwa usahatani cabai rawit layak untuk 

dikembangkan.  

R/C Ratio Usahatani Cabai Rawit. 

Nilai R/C Ratio usahatani cabai rawit sebesar 1,73 yang artinya setiap biaya 

yang dikeluarkan sebesar Rp 1 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,73. 
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Melihat angka R/C Ratio sebesar 1,73 maka usahatani cabai rawit memiliki prospek 

yang baik dan layak untuk di kembangkan karena angka ratio  lebih besar dari angka 

1. 

2). Analisis Efisiensi Pemasaran Cabai Rawit 

Analisis Margin Pemasaran                                          . 

Tabel 2. Analisis Margin Pemasaran Cabai Rawit di Kecamatan Suralaga 

Kabupaten Lombok  Timur 

No Uraian 
 

Saluran Pemasaran 

I (Rp/Kg) II (Rp/Kg) 

1 Petani 
    

 
Harga Jual 

  
9.231,06 9.767,07 

2 Pedagang Pengepul Desa 
   

 
Harga Beli 

  
9.231,06 

 

 
Harga Jual 

  
10.369,67 

 

 
a.Biaya Transportasi 

 
81,67 

 

 
b. Biaya Karung 

 
57,14 

 

 
Biaya Pemasaran 

 
138,81 (0,69%) 

 

 
Keuntungan 

 
999,80 (4,90%) 

 

 
Margin Pemasaran 

 
1.138,61 (5,58%) 

 
3 Pedagang Antar Pulau 

   

 
Harga Beli 

  
10.36,67 9.767,07 

 
Harga Jual 

  
29.625,00 29.750,00 

 
a. Biaya Transportasi 

 
12.695,00 13.025,00 

 
b. Biaya Karung 

 
66,67 66,67 

 
c. Biaya Kardus 

 
400,00 400,00 

 
d. Biaya Tenaga Kerja 

 
633,33 533,33 

 
Biaya Pemasaran 

 
13.795,00 (67,64%) 14.025,00 (70,18%) 

 
Keuntungan 

 
5.460,33 (26,77%) 5.957,93 (29,82%) 

 
Margin Pemasaran 

 
19.255,33 (94,42%) 19.982,93 (100%) 

4 Pedagang Besar Luar Pulau Lombok 
  

 
Harga Beli 

  
29.625,00 29.750,00 

 
Total Margin 

 
20.393,94 (100%) 19.982,93 (100%) 

 
Total Biaya 

 
13.933,81 (68,33%) 14.025,00 (70,18%) 

 
Total Keuntungan 

 
6.460,13 (31,67) 5.957,93 (29,82) 

 
Distribusi Keuntungan 

 
0,18 1,00 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2017 

Berdasarkan  Tabel 11 diatas  bahwa dari sisi harga jual yang diterima oleh petani 

berbeda antara saluran pemasaran I (Rp 9.231,06/Kg) dengan saluran pemasaran II 

(Rp 9.767,07/Kg). Jika dilihat dari total margin pada saluran I sebesar Rp 

20.393,94/Kg lebih besar dari pada saluran ke II sebesar Rp 19.982,93 /Kg.  
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Share Produsen 

Persentase bagian harga yang diterima oleh petani sebagai imbalan terhadap 

kegiatan produksinya berada di bawah 60% artinya setiap saluran pemasaran yang 

ada belum mampu memberikan pembayaran yang adil pada petani sehingga total 

harga yang dijual oleh lembaga pemasaran akhir hampir sepenuhnya dinikmati oleh 

lembaga pemasaran. Untuk share produsen tertinggi yang  diterima oleh petani berada 

pada saluran ke II yaitu sebesar 32,83% dibandingkan dengan saluran I sebesar 

31,16%.  

Distribusi Keuntungan 

. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa pada saluran I nilai distribusi 

keuntungan sebesar 0,18. Berdasarkan kriteria distribusi keuntungan nilai 0,18 lebih 

kecil dari 0,5 maka dapat disimpulkan pemasaran tidak efisien atau tidak adil, hal ini 

dapat dilihat pada saluran I hanya 4,90% keuntungan yang didapatkan oleh pedagang 

pengumpul desa (PPD) dan 26,77% didapatkan oleh pedagang antar pulau (PAP). 

Sedangkan pada saluran II nilai distribusi keuntungan sebesar 1,00 karna hanya 

terdapat satu lembaga pemasaran yang terlibat pada saluran II sehingga dapat 

disimpulkan pemasaran sudah efisien. 

Integrasi Pasar 

a). Integrasi Pasar Secara Vertikal (Elastisitas Transmisi Harga) 

1. Persamaan transmisi harga di pasar Jakarta dengan harga di tingkat petani. 

Log Pf  =  Log -1,594 + 1,256  Log Pr 

 Se        =    (3,003)          (0,678)           

           =    0,083 

Dimana:  

Pf = Harga di tingkat petani (Rp/Kg) 
Pr = Harga di tingkat konsumen (Rp/Kg) 

Se = Standar error 

   = R Square 

Setelah dilakukan pengujian parameter b = 1 atau b ≠ 1, dengan uji – t maka 

di dapatkan hasil bahwa t-hitung ( 0,377) lebih kecil dari t-tabel (2,024) pada taraf 

nyata 5 % maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan harga 

ditingkat konsumen terintegrasi secara sempurna ke tingkat petani.  Nilai koefisien 

sebesar 1,256 artinya bila terjadi perubahan harga ditingkat konsumen sebesar 1% 

maka harga cabai rawit ditingkat petani hanya berubah sebesar 1,256%.  

2. Persamaan transmisi harga di pasar Batam dengan harga ditingkat petani. 

Log Pf   = Log -4,863 + 1,960 Log Pr 

Se   =   (4,004)          (0,888) 

            = 0,113 

Dimana:  

Pf = Harga di tingkat petani (Rp/Kg) 
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Pr = Harga di tingkat konsumen (Rp/Kg) 

Se = Standar Error 

   = R Square 

Setelah dilakukan pengujian parameter b = 1 atau b ≠ 1, dengan uji – t maka 

di dapatkan hasil bahwa t-hitung ( 1,081) lebih kecil dari t-tabel (2,024) pada taraf 

nyata 5 % maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan harga 

ditingkat konsumen terintegrasi secara sempurna ke tingkat petani.  Nilai koefisien 

sebesar 1,960 artinya bila terjadi perubahan harga ditingkat konsumen sebesar 1% 

maka harga cabai rawit ditingkat petani hanya berubah sebesar 1,960%.  

b). Integrasi Pasar secara Horizontal 

Integrasi pasar secara horizontal untuk melihat hubungan harga ditingkat dua 

pasar yang berbeda. 

1. Analisis korelasi harga antara pasar Jakarta dan Batam. 

Berdasarkan hasil analisis korelasi didapatkan koefisien korelasi nilai r 

sebesar 0,903 artinya hubungan harga cabai rawit di Jakarta dengan Batam tergolong 

korelasi kuat dengan t-hitung (12,944) lebih besar dari t-tabel (2,024) pada taraf nyata 

5% maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan harga yang nyata 

di kedua pasar tersebut atau terdapat integrasi pasar secara horizontal antara Jakarta 

dan Batam. 

2. Korelasi harga antara pasar Desa Kerongkong dan Desa Dames Damai 

Berdasarkan hasil analisis korelasi didapatkan koefisien korelasi nilai r 

sebesar 0,933 artinya hubungan harga cabai rawit di Desa Krongkong dengan Desa 

Dames Damai tergolong korelasi kuat dengan t-hitung (10,988) lebih besar dari t-

tabel (2,100) pada taraf nyata 5% maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan 

terdapat hubungan harga yang nyata di kedua desa tersebut atau terdapat integrasi 
pasar secara horizontal antara Desa Kerongkong dan Desa Dames Damai. 

 

3). Kendala-Kendala Dalam Usahatani Cabai Rawit  

Sebagain besar petani cabai rawit terkendala hanya cuaca saja sebanyak 28 

orang atau 70% sedangkan petani yamg memiliki kendala cuaca dan modal sebanyak 

12 orang atau 30%. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan profitabilitas dan efisiensi 

pemasaran cabai rawit di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas usahatani cabai rawit di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok 

Timur sebesar 72,73% per musim tanam lebih besar dari suku bunga deposito 

Bank BRI  2,4% per 6 bulan atau per musim tanam, selain itu ditunjukkan nilai 

R/C Ratio >1 sehingga usahatani cabai rawit layak untuk dikembangkan. 
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2. Pemasaran cabai rawit di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur belum 

efisien karena share produsen kurang dari 60% yaitu 31,16% sampai 32,83%, 

dengan margin antara Rp 19.982,93/Kg sampai Rp 20.393,94/Kg dan distribusi 

keuntungan antara 0,18 sampai 1. Pedagang antar pulau (PAP) menikmati 

keuntungan Rp 5.460,33/Kg (26,77%) sampai Rp 5.957,93/Kg (29,82%) 

sedangkan pedagang pengumpul desa (PPD) hanya menikmati keuntungan Rp 

999,80/Kg (4,90%) terhadap total margin pemasaran cabai rawit walaupun 

integrasi pasar secara vertikal dan horizontal antar Desa Kerongkong dengan 

Desa Dames Damai dan antar Jakarta dengan Batam terintegrasi secara 

sempurna.  

3. Kendala yang dihadapi oleh petani cabai rawit di Kecamatan Suralaga Kabupaten 

Lombok Timur adalah cuaca dan modal. 

Saran 

1. Petani harus lebih berperan aktif untuk mencari informasi harga cabai rawit 

sehingga petani tidak hanya sebagai penerima harga. 

2. Mengingat elastisitas transmisi > 1 maka disarankan kepada pedagang untuk 

meningkatkan harga cabai rawit terhadap petani. 

3. Mengingat volume produk dan jumlah petani maka disarankan untuk 

meningkatkan kemitraan antara petani dengan pedagang antar pulau (PAP). 
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