
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui hasil penelitian dan ditabulasi, 

dipersentasekan serta dianalisis, maka dapat disimpulkan faktor-faktor pendukung berdirinya 

industri karet PT. Mardec Siger Way Kanan Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way 

Kanan tahun 2011 adalah sebagai berikut: 

 

Bahwa, lokasi, kemudahan mendapat bahan mentah, kemudahan mendapat tenaga kerja, 

kemudahan sarana transportasi, dan kemudahan pemasaran hasil produksi sebagai faktor 

pendukung berdirinya industri karet PT. Mardec Siger Way Kanan di Kampung Desa 

Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan tahun 2011. Lokasi 

keberadaan industri Karet PT. Mardec Siger Way Kanan berorientasi pada bahan mentah, ini 

dibuktikan melalui perhitungan perbandingan antara rata-rata berat bahan mentah yaitu 4.839 

ton/bulan dibagi dengan berat hasil akhir yaitu 1673,49 ton/bulan sehingga menghasilkan MII 

(Material Indeks Of industry) yaitu 2,89 atau >1. Selain itu, pemenuh kebutuhan bahan 

mentah pada industri karet PT. Mardec Siger Way Kanan selalu terpenuhi dan tersedia, ini 

dibuktikan dengan banyaknya suplai bahan mentah, baik berasal dari wilayah sekitar 

Kabupaten  Way Kanan maupun dari daerah Sumatera Selatan. Rata-rata perbulan suplai 

bahan mentah mencapai 4839 ton/bulan. Tenaga kerja yang dibutuhkan pada industri karet 

PT. Mardec Siger Way Kanan terpenuhi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tenaga 

kerja PT. Mardec Siger Way Kanan berjumlah 387 orang, 344 orang pekerja berasal dari 

Kabupaten Way Kanan dan 43 orang berasal dari luar Kabupaten Way Kanan. Sarana 

transportasi yang dibutuhkan oleh industri karet PT. Mardec Siger Way Kanan selalu tersedia 



dan lancar. Dalam mendapatkan bahan mentah, sarana pengangkut bahan mentah ke lokasi 

industri yaitu menggunakan truk yang berasal dari penyuplai yang sekaligus menjual bahan 

mentah ke PT. Mardec Siger Way Kanan. Untuk kegiatan operasional administrasi 

perusahaan memiliki satu unit mobil pick up dan satu unit mini bus dan dalam mengekspor 

komoditinya, PT. Mardec Siger Way Kanan menggunakan transportasi laut dari Pelabuhan 

Panjang. ke Tanjungpriok dan dikirim ke negara tujuan melalui Negara Singapura. Untuk 

proses pemasaran hasil produksi, PT. Mardec Siger Way Kanan  menggunakan Container 

(peti kemas) dan Trailer (pengangkut alat berat) yang dimiliki oleh perusahaan. Selama satu 

bulan PT. Mardec Siger Way Kanan mengekspor hasil produksi berupa crumb rubber 

sebanyak 1673,49 ton/bulan ke berbagai negara dan permintaan akan hasil produksi semakin 

meningkat. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, maka saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah: 

1. Disarankan kepada pihak PT. Mardec Siger Way Kanan, dalam mengatasi jumlah 

permintaan yang semakin meningkat dari negara-negara konsumen maka perlu adanya 

penambahan tenaga kerja produksi dan suplai bahan baku lebih banyak lagi sehingga 

dapat meningkatkan jumlah hasil produksi.  

2. Disarankan kepada pihak PT.Mardec Siger Way Kanan, untuk mengantisipasi 

kekurangan suplai bahan mentah karet maka dalam mendapatkan bahan mentah dapat 

dilakukan dengan memperluas daerah penyuplai bahan mentah. 

3. Disarankan kepada pihak PT.Mardec Siger Way Kanan, agar keuntungan yang didapat 

lebih maksimal maka pihak perusahaan lebih menghemat biaya produksi dan tidak 

meninggalkan mutu hasil produksi, sehingga tidak mengecewakan pihak konsumen. 



 

 

 

 

 


