
 
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kebijakan harga pembelian gabah petani oleh pemerintah sebelum tahun 

2015 dan setelah tahun 2015 melalui Peraturan Presiden No.5 tahun 2015 

tidak memberikan perbedaan atau dampak yang siginfikan terhadap 

permintaan dan penawaran gabah di Desa Rias Kecamatan Toboali. 

2. Kebijakan harga pembelian gabah petani oleh pemerintah melalui Peraturan 

Presiden No.5 tahun 2015 memberikan perbedaan terhadap nilai jual gabah di 

tingkat petani walaupun terjadi penurunan tingkat produksi setelah tahun 

2015 akibat dari serangan hama dan penyakit pada tanaman padi petani 

sehingga kebijakan pemerintah setelah tahun 2015 tentang penetapan harga 

dasar gabah efektif dan berguna bagi petani untuk menjamin harga gabah di 

tingkat petani. 

 

5.2.  Saran 

Setelah penelitian selesai dilakukan, peneliti menemukan hal-hal yang perlu 

disarankan. Saran yang dimaksud tertuju kepada beberapa pihak yaitu : 

1. Diharapkan kepada petani untuk terus meningkatkan produksi gabah tiap 

tahunnya karena pemerintah sudah menjamin harga dasar pembelian gabah 

petani agar petani tidak mengalami kerugian. Selain itu, petani diharapkan 

kedepannya bisa mengelolah gabah dan menjualnya dalam bentuk beras 

karena tingginya harga beras dibandingkan harga gabah. 

2. Diharapkan kepada penyuluh pertanian agar memberikan penyuluhan berupa 

proses pengolahan gabah serta pemasaran beras dan harga perbandingan 

antara gabah dan beras sehingga bisa mengubah pola pikir petani untuk lebih 

menjual beras daripada gabah. 



 

 
 

3. Diharapkan kepada pemerintah atau dinas terkait memberikan suport serta 

bantuan kepada para petani agar termotivasi untuk melakukan kegiatan 

pertanian terutama dibidang padi sawah. Pada usahatani padi sawah juga 

memerlukan air yang cukup untuk menunjang keberhasilan suatu usahatani, 

sehingga diharapkan kepada pemerintah untuk memperbaiki irigasi yang ada 

di Desa Rias Tersebut. 

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini 

serta mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola pikir petani 

dalam mengambil keputusan menjual gabah daripada beras. 
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