
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain : 

1. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia bermula pada tahun 1911 setelah 

Andrien Hallet membudiyakan kelapa sawit secara komersial dalam 

bentuk perkebunan di Sungai Liput Aceh dan Pulau Raja (Asahan). 

2. PT Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Tinjowan adalah bagian dari PT 

Perkebunan IV yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 yang merupakan 

hasil rekrut dari PTP VI, VII, dan VIII di Indonesia. 

3. PT Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Tinjowan terletak di Kecamatan 

Ujung Padang, Kabupaten Simalungun dan berjarak  ± 26 km dari Kota 

Kisaran (Ibukota Kabupaten Asahan) serta terletak 25 m diatas permukaan 

laut. 

4. PT Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Tinjowan bergerak di bidang 

usaha perkebunan kelapa sawit serta pengolahan yang menghasilkan 

minyak sawit (CPO) dan inti sawit. 

5. Dari awal berdirinya sampai saat ini, PT Perkebunan Nusantara IV Unit 

Usaha Tinjowan mengalami perkembangan dalam beberapa bidang seperti 

bidang produksi, tenaga kerja dan sarana dan prasarana. 

6. Perkembangan dalam bidang produksi PTPN IV Unit Usaha Tinjowan 

sangat membanggakan, karena selalu diatas RKAP (Rencana Kerja 



Anggaran Perusahaan), dalam arti jika dalam RKAP ditargetkan hasil 

produksi 300 ton, dan hasil yang diperoleh perusahaan melebih dari yang 

ditargetkan misalnya 335 ton. Oleh  karena itu, perkembangan dalam 

bidang produksi sangat membanggakan. 

7. Perkembangan dalam bidang tenaga kerja PTPN IV Unit Usaha Tinjowan 

adalah setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah tenaga kerja, 

dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang sudah pensiun. Dan untuk 

pengangkatan tenaga kerja harus dilakukan beberapa test dari kantor pusat, 

dan yang melakukan seleksi terhadap tenaga kerja yang baru adalah dari 

kantor pusat. 

8. Perkembangan dalam bidang sarana dan prasarana cukup bagus dan tetap 

ada peningkatan dari tahun ketahun.   

 

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 Tinjowan untuk 

tetap mempertahankan usaha ataupun program-programnya dalam 

meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar.  

2. Setiap waktu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selalu maju mengikuti 

zamannya. Dengan kemajuan teknologi ini, diharapkan perkembangan 

PTPN IV Unit Usaha Tinjowan kedepannya semakin maju. 



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

masyarakat sekitar. 

 


