
BAB V 

       KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Pada tahun 1848, tanaman  kelapa sawit diperkenalkan oleh Pemerintahan 

Belanda ke Indonesia. Pada awalnya, tanaman kelapa sawit di Indonesia 

hanya dibudidayakan sebagai tanaman hias. Pembudidayaan tanaman 

kelapa sawit untuk tujuan komersial baru dimulai pada tahun 1911 dan 

terus berlanjut dan berkembang. PT Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha 

Dolok Ilir adalah bagian dari PT Perkebunan IV yang didirikan tanggal 11 

Maret 1996 yang merupakan hasil rekrut dari PTP VI, VII, dan VIII di 

Indonesia. Terjadi nya perubahan Perkebunan dolok Ilir dari tanaman serat 

nenas ke kelapa sawit karena beberapa faktor, diantaranya yaitu : dari 

keadaan topografinya dan iklim yang sudah tidak memungkinkan lagi 

untuk ditanami serat nenas, sehingga jika dilihat dari keadaan topografi, 

iklim dan keadaan tanahnya, perkebunan Dolok Ilir lebih sesuai ditanami 

Kelapa Sawit. Terjadi nya perubahan disebabkan karena dikeluarkannya 

Peraturan dari Permerintah. 

2. Dampak terhadap perkembangan perusahaan perkebunan Dolok Ilir itu 

sendiri yaitu lebih baik karena lebih menguntungkan menghasilkan hasil 

produksi dari kelapa sawit dibandingkan hasil produksi serat nenas yang 



sesuai dengan perkembangan zaman bahwa kebutuhan dari hasil produksi 

kelapa sawit semakin meningkat dibandingkan kebutuhan dari hasil 

produksi serat nenas sehingga hal ini memberikan perkembangan yang 

baik khususnya untuk Perusahaan. Jika dilihat dari pemasarannya tentu 

kebutuhan dari hasil produksi kelapa sawit lebih banyak konsumennya 

dibandingkan dari hasil produksi serat nenas. Karena minyak merupakan 

salah satu kebutuhan pokok manusia setiap harinya, sehingga minyak akan 

lebih mendapatkan nilai jual di pasaran dibandingkan hasil dari produksi 

serat nenas. 

3. Dampak terjadinya perubahan dari perkebunan serat nenas ke perkebunan 

kelapa sawit di Dolok Ilir terhadap karyawannya, memberikan dampak 

yang cukup baik dari segi gaji, golongan, tunjangan dan santunan, serta 

investasi yang dimiliki karyawan pada masa perkebunan Kelapa sawit 

yang sudah memiliki tanah untuk membangun rumah apabila mereka 

sudah pensiun.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka 

penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kiranya kepada seluruh Direksi PTPN IV Unit Usaha Dolok Ilir untuk 

tetap mempertahankan usaha ataupun program-programnya dalam 

meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar.  

2. Kiranya kepada Perusahaan PTPN IV Dolok Ilir dapat menyimpan arsip-

arsipnya demi kepentingan Dokumentasi Perusahaan maupun demi 

kepentingan jika ada penelitian kedepannya. 

3. Lebih membangun kerja sama yang lebih erat dan baik lagi dengan 

masyarakat sekitar. 

 


