
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada awalnya PTPN III bernama PTP V, dimana PTP V tersebut adalah 

perusahaan perkebunan milik swasta Belanda dengan nama NV RCMA 

(Rubber Culture Mats Chaappij Amsterdam). Pada tahun 1996 terjadi 

penggabungan perusahaan yang menggabungkan PTP III, PTP IV dan PTP 

V dengan seorang direksi yang berkedudukan di PTP masing-masing. 

menjadi PTP Nusantara III yang berkedudukan di Sei Kambing Medan 

Sumatera Utara. 

2. Perkembangan perekbunan di Sumatera dapat dikelompokkan menjadi; (1) 

Periode penjajahan Belanda (1600-1942), (2) Periode pendudukan Jepang 

(1942-1945), (3) Periode revolusi fisik beberapa tahun setelah Indonesia 

merdeka dan pemulihan perkebunan (1945-1955), (4) Periode pengalihan/ 

nasionalisasi perkebunan dari swasta asing ke PNP/PTP dan 

perkembangan pada pemerintahan orde baru (1956-1990an), (5) Periode 

pembangunan perkebunan (2000-2004). 

3. Perempuan yang berada di sekitar PTP Nusantara III perkebunan kelapa 

sawit banyak bekerja sebagai buruh, diantaranya menjadi karyawan tetap 

harian (SKU Harian).  

 



 

4. Perempuan memiliki peranan yang sangat besar dalam kesejahteraan 

keluarga baik ekonomi maupun non ekonomi. Dalam kesejahteraan 

ekonomi, perempuan memiliki peranan sebagai pencari nafkah, pengatur 

keuangan keluarga dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. 

Dalam kesejahteraan non ekonomi perempuan memiliki peranan besar 

dalam menciptakan rasa aman, nyaman, memberikan kasih sayang kepada 

anak-anak serta berperan besar dalam pendidikan anak-anak baik 

pendidikan moral hingga pendidikan yang bersifat formal.  

 

2. SARAN  

 Adapun usul yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Malalui penulisan skripsi ini, peneliti mengharapkan adanya pendataan 

yang jelas terkait sejarah dan perkembangan perkebunan-perkebunan di 

Indonesia, khususnya di  Sumatera Utara yang berguna sebagai sumber 

referensi, riset dan penelitian yang berguna bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan. 

2. Mengangkat peran buruh perempuan di Sumatera Utara, khususnya di PTP 

nusantara III perkebunan kelapa sawit di Kota Tebing Tinggi sebagai 

literatur dan informasi bagi ilmu pengetahuan. 



3. Menjelaskan perubahan peran buruh perempuan dalam bidang ekonomi di 

PTP Nusantara III perkebunan kelapa sawit di Kota Tebing Tinggi 

terhadap peningkatan kesejahteraan buruh perkebunan secara umum. 

 
 


