
 

 

 
 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Ada dua pola penjualan yang dilakukan oleh petani padi sawah di Desa Rias 

Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yaitu dengan melakukan 

pola penjualan hasil komoditi padi sawah dalam bentuk gabah dan pola 

penjualan hasil komoditi padi sawah dalam bentuk beras.Alasan petani 

memilih menjual hasil komoditi dalam bentuk gabah dikarenakan lebih 

mudah dalam proses penjualan karena tanpa mengeluarkan biaya tambahan 

seperti biaya penggilingan dan kebiasaan para pengumpul yang lebih 

memilih membeli dalam bentuk gabah dibandingkan dalam bentuk beras. 

2. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan petani 

dalam memilih pola penjualan hasil komoditi padi sawah dalam bentuk 

gabah dan beras di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka 

Selatan yaitu variabel usia, jumlah tanggungan keluarga, harga, dan sumber 

modal. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani yang menjual 

dalam bentuk gabah dan pendapatan petani yang menjual dalam bentuk 

beras. Rata-rata pendapatan gabah sebesar Rp.4.725.751 dan rata-rata 

pendapatan petani beras sebesar Rp.10.650.666. Adapun rentang selisih 

pendapatan penjualan gabah dan beras yaitu sebesar Rp 5.924.915.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diambil, adapun saran dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan petani di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka 

Selatan melakukan penjualan hasil komoditi padi sawah dalam bentuk beras 

dikarenakan keuntungan dari penjualan dalam bentuk beras lebih tinggi 

dibandingkan dengan penjualan dalam bentuk gabah. Untuk itu diharapkan 
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kepada penyuluh pertanian agar memberikan penyuluhan berupa proses 

pemasaran beras dan harga perbandingan antara gabah dan beras sehingga 

bisa mengubah pola pikir petani untuk lebih menjual beras dari pada gabah. 

2. Diharapkan kepada pemerintah atau dinas terkait untuk memberikan 

dukungan serta bantuan kepada para petani agar termotivasi untuk 

melakukan kegiatan pertanian terutama dibidang padi sawah.  

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian 

ini serta mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan 

petani dalam memilih pola penjualan hasil komoditi padi sawah. 
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