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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab IV, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. PT. Suri Tani Pemuka yang terletak di Desa Tambun Raya Kecamatan 

Pamatang Sidamanik ini merupakan perusahaan tempat perkembangbiakan 

ikan. Dan berdirinya PT. Suri Tani Pemuka di Desa Tambun Raya ini 

membawa peran dan dampak yang sangat kuat dalam segala bidang, 

contoh paling terlibat adalah adanya perubahan pola pikir yang lebih maju 

dibandingkan dengan yang sebelumnya serta membawa masyarakat 

memiliki aktifitas orientasi maju. Berdirinya PT. Suri Tani Pemuka di 

Kecamatan Pamatang Sidamanik memberikan peran terhadap masyarakat 

sekitar yang antara lain adalah dalam bidang sosial, yaitu membantu 

memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, seperti perbaikan dan 

pengaspalan jalan, perbaikan sarana ibadah (gereja), bantuan perbaikan 

sekolah, dan membantu subsidi bagi pekerja di dalam perusahaan tersebut. 

2. Peran PT. Suri Tani Pemuka terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi 

antara lain adalah membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat 

sekitar yang dulunya hanyalah daerah biasa yang kurang berkembang  dan 

maju dengan menjadi daerah kawasan industri, dengan banyaknya yang 

menggantungkan pekerjaan atau usaha dari PT. Suri Tani Pemuka juga 
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menjadikannya sebagai Ekonomi Regional, dengan menjadi perusahaan 

yang besar namun tidak pula melupakan keadaan masyarakat sekitar 

perusahaan maka perusahaan juga ikut membantu memberi tambahan 

ekonomi terhadap masyarakat yang kurang mampu. Peran PT. Suri Tani 

Pemuka terhadap masyarakat dalam bidang budaya adalah masyarakat 

menjadi lebih maju, karena mendapat budaya kerja dan disiplin yang 

datang seiring berdirinya perusahaan. Pengendalian dampak lingkungan 

yang dilakukan PT. Suri Tani Pemuka adalah dengan sistem pembakaran 

dan penanaman ikan yang mati untuk mengurangi efek kotor nya air danau 

toba dan bau amis terhadap lingkungan setempat yang disebabkan oleh 

ikan yang amti. Dan juga menyediakan jaring kain di dalam kerambah 

jaring apung untuk mngantisipasi pakan ikan menyebar dan merisak debit 

air danau toba.  

3. PT. Suri Tani Pemuka memiliki kontribusi yang memberikan dampak 

yang sangat menguntungkan kepada masyarakat Desa Tambun Raya, 

diantaranya yaitu di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan. Dengan 

demikian dengan berdirinya PT. Suri Tani Pemuka akan membawa peran 

pada sosial ekonomi masyarakat. Perannya dalam bidang sosial ekonomi 

akan mempengaruhi pendapatan meskipun tidak signifikan, serta akan 

berperan dalam bidang sosial yaitu akan terjadi perubahan terhadap 

lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan. 
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5.2 Saran- saran 

Adapun saran- saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain : 

1. Kiranya kepada seluruh Direksi PT. Suri Tani Pemuka untuk tetap 

mempertahankan usaha ataupun program-prograamnya dalam 

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar yaitu 

Desa Tambun Raya Kecamatan Pamatang Sidamanik khususnya. Agar 

memberi kemajuan yang baik pula terhadap generasi penerus, sehingga 

daerah tersebut akan terus berkembang kearah yang positif dan maju. 

2. Kiranya kepada pemerintah setempat untuk ikut serta dan lebih arif 

dalam membantu usaha- usaha ataupun program serta kegiatan yang 

dilakukan oleh PT. Suri Tani Pemuka untuk membantu masyarakat 

sekitar. Khususnya dalam pemberian izin dalam mengadakan kegiatan. 

Kiranya kepada pra masyarakat Desa Tambun raya Kecamatan 

Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun agar dapat menggunakan 

dan memanfaatkan dengan sebaik- baiknya bantuan- bantuan yang 

telah diberikan serta menjadi lebih aktif dengan mengikuti kegiatan- 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan sebgai motivasi dalam 

menuntut ilmu dan mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik 

dan diharapkan generasi penerus gak menjadikan pendidikan dan 

keterampilan yang diberikan serta modal, bekal yang sangat berharga 

yang akan sangat berguna kelak ketika dewasa. 

3. Berdirinya PT.Suri Tani Pemuka kiranya masyarakat Desa Tambun 

Raya dapat memberikan yang terbaik kepada PT.Suri Tani Pemuka 
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dan sama-sama membantu dalam memajukan dan mengembangkan 

PT.Suri Tani Pemuka serta ikut serta menjaga keamanan PT.Suri Tani 

Pemuka di pantai Tanjung Unta. 

 

 


