
BABIV 

KESIMPULAN 

Dalam bab IV ini penulis berusaha memberikan kesimpulan, yang mana di 

dalam bab-bab sebelumnye telah penulis terangkan mengenai, secara besar-besaran 

pasokan beras terjadi dari dalam negeri, lalu terjadi kecurangan yang dilakukan oleh 

orang-orang yang berada digolongan kelas atas, yaitu dengan cara menimbun beras 

sehingga menyebabkan harga beras menjadi naik dan tidak stabil. Hal ini mcmhuat 

gelisah masyarakat Jepang, terutama petani miskin yang berada di pinggiran kola. 

Harga beras agar menjadi stabil, maka pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan 

dengan menambah persediaan bahan makanan melalui impor yang lebih besar, 

pembatasan ekspor, mempercepa\ distribusi has ii panen, pembatasan pemakaian beras 

melalui larangan penggunaan beras selain untuk dimakan, mempromosikan 

pemakaian makanan pengganti. Selain itu, pemerintah Jepang juga mempunyai cara 

yaitu menyediakan transportasi yang berupa kapal untuk mengangkut beras bagi 

seluruh wilayah Jepang dan mengadakan imigrasi untuk para petani Jepang ke daerah 

penghasil beras ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah persediaan 

beras sebagai makanan pokok. 

Masuknya beras bersamaan dengan masuknya sitem bercocok tanam padi di 

Jepang. Negara Jepang memiliki letak geografis dan iklim yang bagus untuk 

bercocok tanam padi. Sebagian besar masyarakat Jepang bekerja sebagai petani. 
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Petani Jepang banyak menanam padi di sawah. Hal itu sangatlah wajar karena beras 

merupakan hasil utama dan makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Bercocok 

tanam padi berkembang di Jepang telah membawa perubahan aalam kehidupan 

masyarakat Jepang. Hal ini dapat dilihat dari taraf hidup masyarakat Jepang, 

perubahan ini membawa taraf hidup yang lebih tinggi, lebih tertata dan lebih 

terkoordinasi dengan baik. Bercocok tanam padi juga merupakan suatu revolusi 

kehidupan karena membawa perubahan-perubahan yang cukup besar bagi kehidupan 

masyarakat Jepang selanjutnya. 

Masyarakat Jepang memiliki suatu pandangan yang berarti terhacap padi. 

Bagi mereka, padi mempunyai lambang yaitu kekayaan, kekuatan dan keindahan. 

Kekuatan bagi masyarakat Jepang, mereka mempunyai suatu kepercayaan terhadap 

nilai padi itu sendiri. Dalam kepercayaan itu, padi diibaratkan sebagai dewa ctlaupun 

penolong bagi kelangsungan hidup mereka. Keindahan padi bagi masyarakat Jepang 

diekspresikan ke dalam bentuk puisi, esai, dan seni visual. 

Beras menjadi makanan pokok pada masyarakat Jepang karena beras 

dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, beras bukan hanya 

pengisi perut disaat lapar saja, tetapi beras juga memiliki peranan yang penting dalam 

kehidupan masyarakat Jepang. Berbeda dengan negara-negara Eropa, yang tidak 

menganggap beras sebagai makanan pokok. 

Selain sebagai makanan pokok, beras juga memiliki peranan yang penting 

dalam pembuatan mochi dan sake. Mochi adalah kue khas Jepang yang diuat dari 

beras ketan. Beras yang digunakan dalam pembuatan mochi harus memilik i mutu dan 
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kualitas yang bagus, dan biasanya ada pada perayaan tahun baru. Di Jepang ada 

beberapa jenis mochi diantaranya adalah mochi putih, isobe maki, karami mochi dan 

mochi abe kawa dan zezai. Jenis-jenis mochi ini dilihat dari cara pengolahan dan 

penyaj iannya. 

Sake adalah minuman tradisional masyarakat Jepang yang terbuat dari bcras. 

Beras yang digunakan dalam sake mutunya juga harus bagus sama dengan pembuatan 

mochi. Sake memiliki banyak jenis diantaranya adalah junmaishu, honjouzoushu, 

genjoushu, genshu, taruzake, ki ippon, nigori zake, kijoushu, wine-type sake, dan akai 

sake. Sake di Jepang hampir mirip dengan arak/tuak yang berasal dari Indonesia, 

sama-sama mengandung kadar alkohol. 

Dalam kehidupan keagamaan Jepang, semua kegiatan/kehidupan mereka 

sehari-hari hampir selalu berhubungan dengan pertanian, khususnya beras. 

Masyarakat Jepang memiliki nilai-nilai kepercayaan terhadap beras yaitu mereka 

menganggap beras sebagai dewa .dan beras merupakan bagian dari upacara ritual 

Shinto. 

Secara keseluruhan penulis menyimpulkan bahwa beras sangat mempengaruhi 

kehidupan masyarakat Jepang, dilihat dari segi sosial, budaya dan keagamaannya. 



Akai sake 

Amakuchi 

Fudasashi 

lnari 

Ine nari 

Kagami mochi 

Karakuci 

Keshine 

Kin 

Kinako 

Kitsune 

Kome 

Koshihikari dan sassanishiki 

Manpukukan 

Mochi 

Nigori zake 

GLOSARI 

: Sake merah. 

: Sake manis. 

: Menjual dengan harga beras yang sangat 

tinggi pada zaman Tokugawa. 

: Dewa panen. 

: Beras yang sudah matang. 

: Makanan yang terbuat dari bcras berbentuk 

lingkaran seperti cermin. 

: Sake kering. 

: Beras biasa. 

: Uang/Emas. 

: Tepung kedelai. 

, : Rubah putih. 

: Beras. 

: Beras yang sangat terkenal di Jepang. 

: Perasaan kenyang. 

: Makanan khas Jepang yang terbuat dari 

beras. 

: Sake awan/tidak murni. 

47 



Niigitama 

Nomaden 

Sake 

Sakura Mochi 

Shogatsu 

Ta no kami 

Washoku 

Yama no kami 

Zezai 

: Si fat baik dan kreatif yang dimiliki oleh 

Dewa. 

: hidup yang berpindah-pindah tempat. 

: Minuman khas Jepang yang terbuat dari 

beras yang sudah difermentasikan. 

: Jenis mochi yang di bungkus dalam sakura. 

: Perayaan tahun baru di Jcpang. 

: Dcwa sawah. 

: Masakan tradisional Jepang. 

: Dewa gunung. 

: Mochi yang berkuah kacang merah. 

48 



DAFTAR PUSTAKA 

Agriculture, 1985. Kodansha Encyclopedia of Japan. Japan: Kodansha International 
Ltd, vol I .  

Danandjaja, James. 1997. Folklor Jepang diLihat dari Kaca mata Indonesia. 
Jakarta: Grafiti. 

Frederic, Louis. 1972. Daily Life in Japan. Japan: George Allen & Unwin Ltd. 

Fukutake, Tadashi. 1989. Masyarakat Pedesaan di Jepang. Jakarta: PT.Gramedia. 

Jnari, Kodansha Encyclopedia of Japan. 1985. Japan: Kodansha International l.td. 

Ishida, Eiichiro. 1974. Japanese Culture: A Study of Origins and Characteristics. 
Japan: University Of Tokyo Press. 

Joya, Mock. 1985. Things Japariese. Japan: The Japan Times Ltd. 

Keizo, Shibusawa. 1958. Japanese Life and Culture in The Meiji Era. Tokyo: 
Oubunsha Japan. 

Kodansha Encyclopedia of Japan. 1983. Japan: Kodansha International Ltd. 

Kunio, Yanagita. 1957. Japanese Manners and Customs in The Meiji Era. Tokyo: 
Oubunsha Japan. 

Ono, Sokyo. 1987. Shinto The Kami Way. Japan: Charles E. Tuttle Company. 

Richie, Donald. 1985. A Taste of Japan Custom and Etiquette. Japan: Kodansha 
International Ltd. 

Rosidi, Ajip. 1981 .  Mengenal Jepang. Jakarta: The Japan Foundation. 

Seward, Jack. 1983. More About The Japanese. Japan: Lotus Press. 

49 



50 

Suryohadiprojo, Sayidiman. 1982. Manusia dan Masyarakat Jepang. Jakarta: 
UI Press. 

Tadao, Umesao. 1985. Seventy-seven Keys To The Civilization of Japan. Tokyo: 
Japan. 

Tierney, Emiko Ohnuki. 1993. Rice As Self: Japanese Through Time. New Jersey: 
Princeton University Press. 

Weatherly, James. 1985. Japan Unescorted, Japan: Kodansha International Ltd. 
vol 3. 



50 

Suryohadiprojo, Sayidiman. 1982. Manusia dan Masyarakat Jepang. Jakarta. 
UI Press. 

Tadao, Umesao. 1985. Seventy-seven Keys To The Civilization of Japan. Tokyo: 
Japan. 

Tierney, Emiko Ohnuki. 1993: Rice As Self: Japanese Through Time. New Jersey: 
Princeton University Press. 

Weatherly, James. 1985. Japan Unescorted, Japan: Kodansha International Ltd. 
vol 3. 

\ 



Gambar I 

Petari ran@ menanam bibit padi dan harus melalui cara yang baik agar 

mendapatkan hasil padi yang kualitasnya baik. 

Saat panen tiba, petani Jepang memanen hasii pertanian yaitu padi. 
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Gambar 3 

Bagi masyarakat Jcpang bahwa betapa pentingnya nasi pada sebuah hidangan 
makanan mereka. 



Gamhar 4 

Upacara pemujaan terhadap dewa-dewa yang dianggap bias mendatangkan 

kesub ran bagi tanaman padi. 


