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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan dilapangan yang di 

jelaskan dalam bagian pembahasan sebelumnya, maka diperolah kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Latar belakang perempuan bekerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit 

adolina adalah hal utama yaitu  Kondisi ekonomi keluarga yang mendorong 

para perempuan untuk bekerja menjadi buruh, tidak adanya pilihan lain 

untuk bekerja selain bekerja di perkebunan karena pada tahun 1998 bekerja 

sebagai buruh adalah pekerjaan yang paling gampang dan tidak 

membutuhkan keahlian khusus. Apalagi bagi perempuan yang memiliki 

status pendidikan yang minim dapat bekerja dan mencari uang tambahan 

untuk kebutuhan keluarga dengan gaji yang kecil saja sudah merupakan hal 

yang luar biasa bagi mereka. Terbebas dari jepitanan ekomoni yang semakin 

meningkat adalah salah satu harapan dan keinginan mereka. 

b. Pembagian Upah Buruh berdasarkan upah harian yang dibayar setiap 

bulannya. Setiap buruh perempan berbeda-beda penghasilannya yaitu 

tergantung jumlah hari mereka bekerja. Upah perharinya sebesar 45 ribu dan 

tanpa ada upah tambahan bagi mereka yang bekerja di bagian pembibitan. 
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c. Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh Perempuan Perkebunan Kelapa Sawit 

Adolina Perbaunganseperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun 1998 

upah yang mereka terima sangat kecil, bahkan jika mengharapkan gaji saja 

tidak akan cukup. Tetapi seiring berjalannya waktu kehidupan ekonomi 

mereka semakin membaik dari tahun ketahun karena adanya kenaikan gaji 

walaupun tidak banyak, di tembah lagi apabila seorang ibu rumah tangga 

yang bekerja dan pandai dalam mengatur segala kebutuhan pokok dirumah 

maka segala kebutuhan akan terpenuhi dan harapan hidup lebih baik. 

bekerja diperkebunan sangat membantu dalam memperbaiki keadaan 

ekonomi mereka, dengan bekerja sebagai buruh tetap mereka bisa 

menyekolahkan anak-anak mereka hingga kejenjang perguruan tinggi, dan 

kehidupannya dapat dikatakan sejahtera.  

d. Menurut Narasumber bekerja di kebun adolina sangat membantu dalam 

memperbaiki keadaan ekonomi mereka, meskipun dilihat secara kasat mata 

bekerja di industri kelapa sawit identik dengan kekerasan dan tekanan, itu 

semua tidak menjadi masalah utama bagi mereka dan segala resiko telah 

mereka pertimbangkan dan telah mereka jalani. Dengan kata lain banyaknya 

pabrik yang berdiri di kawasan tersebut sedikit banyak telah membantu 

mereka dalam tujuan memperbaiki ekonomi keluarga yang merosot. 

 

5.2 Saran  

Dari penjelasan diatas berdasarkan hasil penelitian lapangan maka 

peneliti memberikan saran yaitu, sebagai berikut : 
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a. Dalam penulisan skipsi ini penulis menyarankan agar PT. Perkebunan 

Nusantara VI (Persero) Kebun Adolina terus meningkatan sumber daya 

manusia. 

b. Kepada pemerintah disarankan agar melindungi buruh-buruh perempuan 

ketika sedang bekerja di kebun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


