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V. KESIMPULAN 
 

 
 
 

5.1 Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap persepsi masyarakat terhadap 

keberadaan perusahaan kelapa sawit PT. Tata Hamparan Eka Persada di Desa 

Simpang  Yul  Kecamatan  Tempilang  Kabupaten  Bangka  Barat,  maka  dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Persepsi masyarakat Desa Simpang Yul terhadap keberadaan perusahaan 

kelapa sawit PT. Tata Hamparan Eka Persada  di Desa Simpang Yul secara 

kesuluruhan adalah baik dengan angka index 78,47 persen, yang meliputi 

Persepsi masyarakat terhadap aktifitas perusahaan dinilai sangat baik oleh 

masyarakat dengan angka index 93,46 persen, Persepsi mengenai harapan 

masyarakat terhadap perusahaan kelapa sawit adalah setuju atau berharap 

angka index sebesar 69,1 persen.    Persepsi masyarakat terhadap 

perkembangan desa adalah sangat baik dengan angka index 83,74 persen. 

2. Dampak yang terjadi dari perusahaan kelapa sawit PT. Tata Hamparan Eka 

Persada teridentifikasi dampak sosial yang ditimbulkan adalah  berdampak 

baik di sektor pendidikan,   kebudayaan, Pembangunan  Infrastruktur dan 

mengurangi pengangguran. Namun berdampak buruk terhadap keamanaan 

dan rusaknya lingkungan hidup. Dampak ekonomi yang ditimbulkan  adalah 

berdampak baik pada pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat 

kemiskinan dan Penyerapan tenaga kerja. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diambil, maka dapat direkomendasikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

 

1. Perusahaan hendaknya memperhatikan dampak lingkungan terhadap kondisi 

masyarakat, dengan mengurangi kerusakan sumber daya alam, seperti 

pengelolaan  aliran  sungai  yang  ada  di  lahan  milik  perusahaan  agar 

ekosistem di air tidak rusak    sehingga keberlangsungan hidup masyarakat 

tidak terganggu. 
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2. Pengembangan perusahaan haruslah memperhatikan   keadaan   masyarakat 

Desa simpang Yul agar terjadi    kesinambungan dan pembangunan 

perusahaan berdampak positif bagi masyarakat. 

3. Agar terjadi keadaan yang aman dan nyaman perusahaan dan pihak Desa 

haruslah bersama-sama saling menjaga keamanan desa 

4. Perusahaan    haruslah    memperhatikan    kesejahteraan    pekerja,    dengan 

memperhatikan tingkat upah  bagi pekerja/buruh yang bekerja. 

5. Penelitian  lanjutan  dari  penelitian  ini  sebaiknya  mengangkat  mengenai 

tingkat  pendapatan  pekerja  yang  bekerja  di  PT.  Tata  Hamparan  Eka 

Persada. 
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