
V.   SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarakan hasil penelitian, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Persepsi petani terhadap Sistem Resi Gudang (SRG) komoditi lada di Desa

Puding Besar tergolong dalam kategori cukup baik. Hal ini didukung pada

persepsi petani terhadap kelembagaan SRG 52,00 persen, tugas SRG

(Pemasaran hasil 59,01 persen, Penyedia fasilitas pergudangan 55,28, Membuka

akses modal ke perbankan 49,55 persen) dan persepsi petani terhadap

pembiayaan SRG 42,51 persen. Adapun dasar pengambilan keputusan tersebut

berdasarkan pada koefisien skala likert.

2. Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) komoditi lada di Desa Puding besar

masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang

dilakukan oleh pengelola SRG kepada petani. Sosialisasi yang dilakukan baru

sebatas sosialisasi tentang SRG tetapi belum memberikan informasi yang

berkaitan tentang bagaimana hak dan kewajiban dari petani ketika

memanfaatkan jasa dari SRG. Selain itu juga keberadaan SRG komoditi lada di

Desa Puding Besar yang tergolong baru, sehingga belum banyak memberikan

manfaat yang dapat dirasakan oleh petani di Desa Puding Besar.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diambil, maka dapat direkomendasikan

beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

menentukan langkah selanjutnya dalam meningkatkan pelaksanaan Sistem Resi

Gudang (SRG) komoditi lada di Desa Puding Besar, yaitu:

1. Diharapkan adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah, Penyuluh

dan Pengelola SRG yaitu PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero), untuk
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meningkatkan kesadaran petani akan manfaat SRG dengan melakukan

peningkatan sosialisasi dan pendekatan kepada petani, sehingga petani dapat

mengetahui manfaat serta keuntungan jika menggunakan jasa dari SRG. Serta

melakukan perbaikan gudang dengan memperbaiki perlengkapan gudang.

2. Perlu adanya peningkatan kinerja kelembagaan SRG, terutama pengelola

gudang untuk memaksimalkan perhatiannya kepada petani sehingga mampu

mengubah cara pandang atau persepsi petani untuk menerapkan SRG.
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