
BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dirumuskan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan patron client antara 

pedagang UD Hasil Bumi Boja dengan penebas yang sulit untuk 

dihilangkan. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan yang telah 

dibangun selama bertahun-tahun karena adanya hubungan saling 

menguntungkan atau resiprositas. Dengan adanya hubungan patron client, 

pedagang tidak perlu repot mencari gabah yang dibutuhkan sedangkan 

penebas juga terbantu dengan modal yang disediakan oleh pedagang saat 

akan menebas hasil panen petani. 

2. Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa terdapat risiko yang dapat 

dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Jenis risiko yang dapat 

dikendalikan antara lain risiko produksi, sumberdaya manusia, sosial, serta 

teknologi dan bangunan. Sedangkan risiko yang tidak dapat dikendalikan 

adalah risiko permintaan pasar, kerjasama dan alam. 

3. UD Hasil Bumi Boja hanya melakukan manajemen risiko dengan cara 

mempertahankan (retain), mengurangi (reduce), dan menghindari (avoid). 

Selama ini UD Hasil Bumi Boja belum melakukan manajemen risiko 

dengan menggeser (shift) dan mengasuransikan (insure) karena belum 

pernah mengalami risiko yang perlu dilakukan dengan manajemen 

tersebut. 

 

5.2. Saran  

1. Perlu adanya manajemen risiko pada sistem perdagangan beras dengan 

cara insure yaitu dengan mengasuransikan perusahaan untuk mengurangi 

risiko besar yang dapat terjadi misalnya kebakaran gudang maupun 

bencana alam lainnya.  



2. UD Hasil Bumi Boja perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada 

dengan melakukan pengadaan mesin poles yang dapat membuat beras 

lebih putih, dan juga mesin sortir untuk memisahkan beras dari kerikil dan 

kutu agar beras memiliki kualitas yang lebih baik. 

3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan meneliti lebih dalam lagi 

mengenai jenis risiko apa saja yang mungkin terjadi pada sistem 

perdagangan beras jika tanpa adanya hubungan patron client. 

4. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya terdapat satu orang 

partisipan penebas yang memiliki hubungan patron client. Hal ini 

dikarenakan tidak semua penebas yang memasok gabah pada UD Hasil 

Bumi Boja memiliki hubungan patron client secara intensif. Ibu Sumirah 

selaku penebas tersebut dapat dijadikan subjek dalam penelitian ini karena 

dapat dipercaya oleh pedagang UD Hasil Bumi Boja dalam mengelola 

modal yang diberikan sehingga dapat bekerjasama dengan baik dan dapat 

menjaga komitmen dalam menyetorkan hasil tebasan kepada UD Hasil 

Bumi Boja. Sedangkan beberapa penebas lainnya hanya menyetorkan 

dalam jumlah yang sedikit pada UD Hasil Bumi Boja, ada pula yang telah 

memiliki mesin selep sendiri, dan ada juga penebas yang telah beralih 

menjadi makelar tanah, kemudian penebas yang lainnya sudah tidak 

menebas gabah lagi melainkan hasil panen yang lainnya dan tidak 

disetorkan pada UD Hasil Bumi Boja, dan ada pula beberapa penebas yang 

sudah tidak lagi menyetorkan gabah karena beralih ke pedagang lain tanpa 

diketahui alasan yang jelas. Oleh karenanya dilakukan konfirmasi hasil 

wawancara kepada penebas dan dilakukan uji keabsahan data dengan 

melakukan wawancara kepada key informant yang terkait dengan pihak 

penebas. 

 


