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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh terhadap permintaan cabai merah di 

Pasar Wage Kecamatan Purwokerto Timur. 

2. Harga cabai merah memberikan pengaruh paling besar terhadap permintaan cabai 

merah di Pasar Wage Kecamatan Purwokerto Timur. 

3. Permintaan cabai merah di Pasar Wage Kecamatan Purwokerto Timur adalah 

bersifat inelastis. 

 

B. Implikasi 

1. Variabel Harga cabai merah, Harga cabai rawit  berpengaruh signifikan terhadap 

permintaan cabai merah di pasar wage Kecamatan purwokerto timur, oleh karena 

itu harus ada campur tangan dari pemerintahan untuk menyeimbangkan harga 

yang terjadi di pasar pasar tradisional, agar perekonomian masyarakat kecil atau 

menengah bisa terbantu nilai perekonomiannya.  

2. Adanya pasar murah yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu solusi 

untuk menstabilkan harga harga kebutuhan pokok khususnya harga cabai merah 

maupun sayuran lain, tidak hanya dengan kebutuhan pokok seperti : beras, 
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minyak, gula, sektor sayuran khususnya cabai merah merupakan kebutuhan dasar 

masyarakat saat ini. 

3. Jumlah keluarga tidak berpengaruh pada permintaan cabai merah di Pasar Wage 

Kecamatan Purwokerto Timur, dikarenakan tingkat selera per konsumen itu 

berbeda beda, dan pola konsumsi akan cabai merah itu berbeda beda, ada yang 

membeli cabai merah itu satu hari sekali, satu minggu sekali, bahkan ada yang 

membeli cabai merah itu satu bulan sekali, namun semua itu tergantung dengan 

kebutuhan yang ada. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki ketebatasan yaitu: 

1. Kendala pada penelitian ini adalah Faktor ruang lingkup penelitian yang sangat 

sempit, sehingga peneliti tidak bisa mencari sumber informasi data yang sangat 

akurat. 

2. Perubahan harga yang terjadi di penelitian ini membuat peneliti kesulitan untuk 

mendapatkan harga yang pasti, karena Cabai merah merupakan kebutuhan 

mendasar pada kelompok rumah tangga, dan sangat sensitif ke perekonomian 

yang terjadi, harga pun sering mengalami kenaikan yang sangat tinggi. 

3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuisioner yaitu terkadang 

jawaban yang di berikan informan(pemberi informasi), tidak menunjukan keadaan 

sesungguhnya. 
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4. Faktor Keterbatasan Data yang dimiliki oleh Dinas Pasar Wage Kecamatan 

Purwokerto Timur, dengan keterbatasan data yang di peroleh oleh Dinas Pasar 

Wage Kecamatan Purwokerto Timur, membuat peneliti harus melakukan 

peneltian langsung kepada pemberi informasi yaitu responden, serta peneliti 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh data yang ingin 

digunakan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


