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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

Perilaku konsumtif masyarakat petani kelapa sawit berfariasi dari intensitas atau 

frekuensi masyarakat berbrlanja berkunjung ke toko pusat pebelanjaan, aktivitas 

masyarakat petani kelapa sawit saat belanja, karakteristik sosial ekonomi, serta 

perilaku masyarakat petani kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian 

di lapangan : 

1. Barang-barang yang dimiliki oleh petani kelapa sawit yaitu sepeda motor, 

mobil, televise, henphone, baju, rumah, cincin. Dalam satu rumah tangga ada 

yang memiliki 3, 4 sampai 5 buah sepeda motor. Dalam proses pembelian 

barang-barang yang dilakukan oleh petani kelapa sawit tersebut 

menggunakan cara berbeda-beda ada yang menggunakan dengan system tunai 

dan kredit. 

2. Barang-barang yang mereka beli dimanfaatkan dengan sesuai kebutuhan 

dan ada pula sebagian petani kelapa sawit memiliki barang karena ingin 

membeli barang dengan model dan gaya baru. Sepeda motor yang mereka 

miliki digunakan untuk alat transportasi ke kebun, motor yang mereka miliki 

tidak semuanga mereka gunakan untuk pergi kekebun dan henphone yang 
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mereka miliki digunakan setiap hari untuk menelpon keluargannya yang jauh 

atau teman-temannya selain untuk menelpon mereka gunakan untuk 

internetan. Adapula sebagian petani kelapa sawit yang memiliki henphone 

dua sampai tiga. Namun mobil yang mereka miliki digunakan apabila ada 

acara seperti pesta perkawinan, acara keluarga, kerumah sakit. Ada sebagian 

petani kelapa sawit yang memiliki televise dua namun hanya satu yang 

digunakan, mereka menggunakan yang kualitas dan model televise yang 

bagus dan lebih modern sehingga televise yang model lama tidak dipakai.  

4.2 Saran  

  Sebagai sumbangsi pikiran dari penulis terhadap permsalahan yang 

diangkat dan dipaparkan, berikut penulis akan mencoba memberikan saran dan 

kritik sebagai berikut: 

1. Untuk petani kelapa sawit tidak perlu berprilaku konsumtif, apabila barang-

barang yang dibeli tidak bermanfaat atau tidak begitu digunakan 

(dibutuhkan). Petani kelapa sawit tidak harus berhemat, namun sikap 

rasional perlu di ambil dalam menghadapi kondisi pasar yang demikian. 

Petani kelapa sawit perlu membuang jauh-jauh sikap emosional dalam 

mengkonsumsi suatu produk. 

2. Diharapkan ada pihak-pihak lain yang berniat untuk meneliti masalah 

prilaku konsumtif yang sedang berkembang di Indonesia. Apalagi prilaku 

konsumtif kini sudah banyak ditiru oleh masyarakat pedesaan, 
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meningkatnya dan canggihnya teknologi mendorong mereka untuk 

berprilaku konsumtif. 

3. Bagi peneliti apabila melakukan penelitian dengan judul atau tema sejenis 

hendaknya lebih dilakukan secara mendalam agar lebih mendapatkan hasil 

yang maksimal dan lengkap. 

 

 


