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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan data dan analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 

di ambil kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Limbah Kelapa 

Sawit oleh PT. Plantindo Agro Terhadap Pendapatan Petani di Desa Pariok 

Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sebagai berikut: 

1. Limbah kelapa sawit berpengaruh terhadap pendapatan petani di Desa 

Pariok Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten, yaitu dilihat dari hasil uji 

t, diperoleh sebesar thitung = 14,988 lebih besar dari ttabel = 1,987 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa limbah kelapa sawit secara signifikan 

terhadap pendapatan petani. Dengan demikian Ha dalam penelitian ini 

diterima yaitu variabel limbah kelapa sawit berpengaruh yang signifikan 

terhadap pendapatan petani. 

2. Adapun untuk besarnya pengaruh limbah kelapa sawit terhadap 

pendapatan petani di Desa Pariok Kecamatan Candi Laras Utara 

Kabupaten Tapin adalah sebesar 72%  sedangkan sisanya 28% dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar penelitian.  

 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan diatas, 

maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat
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 kepada pihak yang bersangkutan atau terkait dengan hasil penelitian ini. 

Adapun saran yang penulis sampaikan sebagai berikut: 

1. Untuk Pemerintahan Desa Pariok sebagai penyelenggaraan urusan 

kepentingan masyarakat, dimana variabel independen dalam penelitian ini 

adalah limbah kelapa sawit yang mana dari hasil penelitian memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan petani di Desa Pariok 

Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Maka perlu bantuan para 

pemerintahan desa yang lebih mengerti mengenai masalah ini agar 

membantu para petani mencari tahu bagaimana cara agar lahan pertanian 

mereka tidak tercemar, agar tidak lagi berdampak pendapatan mereka. 

2. Untuk para Petani dan Perusahaan semoga bisa menjadikan penelitian ini 

sebagai masukan. Para petani juga harus bijak dalam bercocok tanam, 

mereka juga harus bisa menanggulangi bagaimana cara untuk lahan 

pertaniaannya agar tidak tercemar, seperti dengan cara membuat perairan 

khusus untuk pertaniannya agar tidak ada yang merasa dirugikan oleh 

pihak lain dan agar sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, saran yang dapat penulis berikan adalah untuk 

mencari variabel-variabel lainnya yang terkait dengan faktor yang 

mempengaruhi pendapatan petani di Desa Pariok Kecamatan Candi Laras 

Utara Kabupaten Tapin. Dimana dari hasil yang didapat bahwa limbah 

kelapa sawit memberikan pengaruh sebesar 72%, sedangkan sisanya yang 

dipengaruhi faktor lain diluar penelitian 28% dari total 100% faktor yang 



62 

 

 

 

diharapkan. Faktor yang kemungkinan berpengaruh menurut penulis yaitu 

hama, atau pengaruh dari limbah batu bara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


