
BABV

KESIMPULAN dan SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap

pemeriksaan kualitas beras di Gudang BULOG 206 Rembang yang diterima

dari para mitra kerja BULOG di wilayah Rembang diketahui bahwa ada

penyimpangan kualitas beras. Dari dua belas variabel yang diteliti terdapat

tiga variabel yang mengalami penyimpangan kualitas dari batas toleransi

yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5%. Variabel yang mengalami

penyimpangan adalah variabel kadar air, variabel butir patah dan variabel

butir kuning/rusak. Sedangkan variabel yang tidak mengalami

penyimpangan yaitu variabel derajat sosoh, beras kepala, butir utuh, butir

menir, butir merah, butir mengapur, benda asing, butir gabah, dan campuran

varietas lain. Pada variabel campuran varietas lain tidak dilakukan

perhitungan dikarenakan sampai saat ini tidak pernah ditemukan adanya

campuran varietas beras lain dari varietas beras yang diinginkan pada beras-

berasyang diterima gudang BULOG 206 Rembang.

2. Variabel yang mengalami penyimpangan adalali variabel kadar air, variabel

butir patah dan variabel butir kuning/rusak. Pada variabel kadar air, terdapat
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penyimpangan sebesar 6,18%, variabel butir patah besar penyimpangannya

sebesar 8,38%, sedangkan variabel butir kuning/rusak sebesar 6,3%.

Penyimpangan tersebut dibandingkan dengan batas toleransi sebesar 5%.

3. Secara umum adanya penyimpangan dari ketiga variabel tersebut dapat

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengolahan

beras. Faktor tersebut yaitu manusia, alat, bahan, lingkungan serta proses.

Berdasarkan kelima faktor diatas, besarnya kandungan air dalam gabah

maupun beras merupakan penyebab yang paling utama yang menyebabkan

adanya penyimpangan pada kualitas beras. Kandungan air yang tinggi pada

gabah atau beras menyebabkan butir beras menjadi mudah patah ketika

penggilingan karena beras terlalu lunak, selain itu butir beras dapat

menguning bila disimpan dalam jangka waktu tertentu yang relatif lama,

serta kadar air dalam beras tinggi ketika diteliti. Sedangkan kandungan air

yang terlalu rendah menyebabkan gabah menjadi sangat kering sehingga

rapuh dan mudah patah pada saat digiling.

5.2. Saran

Untuk mengatasi penyebab timbulnya penyimpangan kualitas beras, hal yang

dapat dilakukan adalah:

1. Mitra kerja dapat memberikan pelatihan kepada karyawan baru maupun

lama mengenai tata cara pengolahan beras yang baik dan benar maupun

pelatihan lain yang mendukung. Pelatihan tersebut dapat berupa bagaimana
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cara menjemur gabah, penggunaan mesin pengolah beras, perbaikan

terhadap mesin, maupun proses penyimpanan. Selain dilakukan pelatihan,

evaluasi terhadap kinerja karyawan juga diperlukan. Dengan pelatihan dan

evaluasi secara berkala pada akhirnya karyawan dapat mengerti akan arti

pentingnya kualitas beras yang dihasilkan.

2. Hendaknya fasilitas pengolahan beras juga perlu diperhatikan

kelayakannya. Fasilitas ini diantaranya adalah lantai jemur, mesin

pengolahan beras, maupun gudang penyimpanan, sehingga dapat

menghindarkan terjadinya penyimpangan pada kualitas beras.

Pembentukan kelompok tani dapat membantu petani untuk mendapatkan

informasi tentang pertanian baik dari BULOG maupun mitra kerjanya

sehingga petani dapat menghasilkan beras berkualitas baik sesuai dengan

standar kualitas.

 


