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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Pengadaan beras di Perum BULOG berawal dari kantor pusat perum BULOG 

menentukan target pengadaan beras  kemudian di bagikan kepada perum 

BULOG yang berada di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan untuk 

menjalankan tugas mengadakan beras, berlanjut pada  2 saluran yaitu pemasok 

(bisa mencakup mitra kerja, PT, CV atau perorangan) dan satuan kerja 

pengadaan dalam negeri, setelah dilakukan pengadaan beras, gudang 

memeriksa kualitas dan kuantitas sesuai dengan perjanjian apabila memenuhi 

syarat bisa langsung dimasukkan ke dalam gudang apabila tidak dikembalikan 

kepada pengirim. 

2. Penyimpanan beras merupakan kegiatan penting dalam tahap pascapanen. 

Penyimpanan beras di Perum BULOG kantor wilayah Jawa timur terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu penentuan metode penumpukan beras, metode penentuan 

ukuran tumpukan beras, dan perawatan beras. 

3. Terdapat beberapa kendala dalam kegiatan pengadaan beras, salah satunya 

yaitu Harga jual yang tinggi atau meningkat dari tahun ke tahun sehingga 

penyerapan yang dilakukan BULOG tidak maksimal, dan Kegagalan panen yang 

disebabkan oleh banyak hal, salah satunya yaitu terserang OPT dan perubahan 

iklim, 

4. Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi Realisasi 

pengadaan beras pada perum BULOG kantor wilayah Jawa timur yaitu  variabel 

Harga Jual Beras tingkat petani, Jumlah Produksi Beras, konsumsi beras dan 
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stok beras secara bersama-sama berpengaruh. Namun, pada pengujian secara 

parsial terdapat dua variabel yang secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap realisasi pengadaan beras yaitu variabel jumlah produksi 

beras dan stok beras. Hal ini berarti bahwa jumlah produksi beras dan stok beras 

paling berpengaruh terhadap realisasi pengadaan beras di Jawa timur. 

5.2 Saran 

 Sebagai bagian paling akhir dari penelitian ini, dan berdasarkan 

pembahasan pada bab sebelumnya dapat diajukan beberapa saran berkaitan 

dengan upaya meningkatkan pengadaan beras di Jawa timur :  

1. Kegiatan pengadaan beras merupakan kegiatan yang paling penting di 

perum BULOG kantor wilayah Jawa timur, maka perum BULOG perlu terus 

meningkatkan kualitas kegiatan pengadaan berasnya dan terus membuka 

atau mencari sumber-sumber pengadaan beras yang baru agar pengadaan 

berasnya semakin baik kedepannya. 

2. Mengingat produksi beras dan stok beras di Jawa Timur merupakan faktor 

yang paling berpengaruh terhadap realisasi pengadaan beras di Jawa timur, 

maka pemerintah atau perum BULOG untuk dapat terus meningkatkan 

produksi beras yang ada di Jawa timur dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pangan masyarakat dan perum BULOG harus terus menjaga jumlah stok 

berasnya untuk menjaga tersedianya beras untuk masyarakat. 

3. Mengingat terbatasnya penelitian mengenai pengadaan beras yang ada di 

Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pengadaan 

beras yang dilakukan oleh perum BULOG dan mengambil variabel-variabel 

lain yang mempengaruhi pengadaan beras serta memperpanjang waktu 

penelitian.




