
 
 
 
 
 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1 Kesimpulan 

 
Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini setelah disusun ke dalam distribusi 

persentase sederhana, kemudian dianalisa secara deskriptif, maka dapat 

disimpulkan mengenai skripsi tentang Sumbangan Pendapatan Ibu Rumah Tangga 

Pemetik Teh Pt Perkebunan Nusantara VII Terhadap Pendapatan Total Rumah 

Tangga di Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Dempo Selatan 

Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 sebagai berikut: 

1. 80% kepala rumah tangga rata-rata memiliki jumlah tanggungan banyak  yaitu 

5 orang, dengan jumlah tanggungan paling sedikit 4 orang dan terbanyak 7 

orang. 

2. Rata-rata pendapatan kepala rumah tangga sebesar Rp 494.514/bln.  

3. Rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya 

sebesar Rp 1.135.114/bln. Dari pendapatan kepala rumah tangga hanya 

mampu memenuhi 40% terhadap pemenuhan kebutuhan pokok, sedangkan 

terhadap pendapatan total kepala rumah tangga hanya menyumbang 41%.  

4. Rata-rata pendapatan ibu rumah tangga pemetik teh yaitu Rp 716.616/bln, atau 

mampu menyumbang sebesar 59% terhadap pendapatan total, sedangkan 

untuk pemenuhan kebutuhan pokok ibu rumah tangga menyumbang 58%. 



5. Besarnya persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok meningkat dari 

40% menjadi 58% setelah ibu rumah tangga ikut bekerja mencari nafkah. 

 
 

5.2 Saran 

 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Mengingat rata-rata  rumah tangga memiliki jumlah tanggungan banyak 

yaitu 5 orang, maka diharapkan dapat menambah pendapatan keluarga. 

Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka akan menyebabkan 

kebutuhan pokok tidak akan terpenuhi secara layak. 

2. Mengingat pendapatan yang diperoleh kepala rumah tangga rendah 

diharapkan kepala keluarga mampu mendapatkan pekerjaan yang tetap dan 

memeperoleh penghasilan yang pasti sehingga pendapatan yang diperoleh 

bertambah. 

3. Bagi ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pemetik teh agar dapat 

mempertahankan pekerjaannya sehingga dapat memberikan sumbangan 

pada pendapatatan total dan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.  

4. Mengingat hampir 66% pemenuhan kebutuhan pokok tidak terpenuhi 

hendaknya kepala keluarga mencari tambahan pendapatan sehingga 

pemenuhan kebutuhan dapat meningkat dan terpenuhi. 

 

 


