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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Permintaan akan kebutuhan manusia semakin meningkat, baik 

peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas. Permintaan ini mendorong 

adanya pembangunan yang diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan 

manusia dengan keadaan saat ini. Pembangunan merupakan suatu cara sistematis 

dari tahap perancanaan, pengoperasian hingga pengawasan yang didalamnya ada 

keterlibatan antara manusia dengan lingkungan dengan tujuan mendapat 

perubahan kearah semakin baik serta menguntungkan. Proses pembangunan 

melibatkan berbagai bidang diantaranya bidang pendidikan, politik, industri dan 

berbagai bidang lainya. 

Salah satu keterlibatan  pembangunan adalah pembangunan dalam bidang 

industri. Industri merupakan  kegiatan yang diolah tenaga kerja manual maupun 

mesin berupa transisi barang mentah, barang baku hingga barang jadi yang 

menculkan nominal lebih tinggi untuk penggunaan tertentu. 

Industri merupakan salah satu faktor dalam pembangunan dan 

perkembangan wilayah. Salah satunya di wilayah negara berkembang seperti 

Indonesia, industri mampu menambah kontribusi perekonomian. Berdasarkan data 

BPS produk domestic bruto (PDB) sector industri pada tahun 2018 mencapai Rp. 

2.947,3 Triliun atau 19,82% terhadap PDB nasional sebesar Rp. 14.837 Triliun. 

Dampak globalisasi merupakan salah satu faktor pendorong kemajuan sektor  

industri. Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu yang semakin canggih 

dapat menghasilkan berbagai macam sektor industri yang lebih efektif dan efisien. 

Banyaknya unit-unit persebaran industri serta berbagai macam produk yang 

dihasilkan menjadikan industri sebagai tumpuan pendapatan negara dibandingkan 

sektor lain. Pembangunan industri harus diperhatikan oleh pemerintah,baik pada 
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pemanfaatan sumber daya alam dan  pemeliharaan tenaga kerja agar 

pembangunan berkelanjutan. 

Keberadan  industri  di suatu daerah baik dalam skala  besar maupun  kecil 

mampu memberikan dampak, menurut Soemarwoto (1997:38) mendefinisikan 

dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas (bersifat 

alamiah dan biologis). Pada umumnya pembangunan industri mampu memberikan 

dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat di sekitar industri. Dampak 

positif sangat diharapkan dan dampak negatif dikendalikan untuk meminimalisir 

kerusakan yang ditimbulkan dari pembangunan industri. Perkembangan ekonomi 

merupakan salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari kegiatan industri. 

Seperti yang diutarakan Sigih (1991:6) bahwa dengan dibukanya lapangan 

pekerjaan pada suatu industri yang besar sifatnya mengakibatkan terbentuknya 

kesempatan baru, baik yang langsung diakibatkan oleh industri, misalkan 

terbukanya kesempatan kerja baru yang akan diperkerjakan sebagai karyawan 

diunit usaha baru tersebut dan akibat lain yang bersifat tidak langsung seperti 

pertumbuhan ekonomi menurut Ikhsan (2019:31). 

Selain berdampak pada perekonomian, pembangunan industri berdampak 

pada kondisi sosial masyarakat sekitar, menurut Ibram (2002) industrialisasi pada 

masyarakat=agraris merupakan salah satu contoh bentuk perubahan sosial yang 

tingkat pengaruhnya besar pada sendi dasar kehidupan manusia, secara umum 

perubahan tersebut membawa pengaruh besar pada sistem dan struktur sosial. 

Proses industrialisasi merubah pola hubungan kerja tradisional menjadi modern 

rasional. Keberadaan industri  juga dapat merubah tempat tinggal, perubahan gaya 

hidup sehari-hari, peningkatan kesejahteraan sosial dalam fasilitas umum seperti  

pendidikan maupun fasilitas-fasilitas umum  lainya. 

Pembangunan Industri PT Semen Gresik Rembang, Tbk merupakan proses 

industrialisasi yang didirikan di Kabupaten Rembang tepatnya di Kecamatan 

Gunem. Industri ini memproduksi olahan semen dari bahan baku hingga barang 

jadi, pembangunan pabrik dimulai tahun 2014 sejak peletakan batu pertama dan 
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mulai beroperasi sejak tahun 2017 setelah melalui uji kelayakan dan perizinan 

AMDAL. Perluasan pembangunan industri semen ini merupakan salah satu cara 

menambah jumlah produksi semen di Indonesia yang mana dalam sebelas tahun 

terakhir konsumsi semen terus meningkat hamper dua kali lipat, yaitu mencapai 

38 juta ton pada tahun 2008 menjadi 62 juta ton padea tahun 2016.  

Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Penjualan Produk Semen di Indonesia Pada 

Tahun 2008-2018 

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI) 2018 

Permintaan kebutuhan akan semen yang tidak seimbang dengan kapasitas 

produksi menyebabkan ekspansi pembangunan pabrik meluas ke berbagai daerah, 

daerah yang memiliki potensi ketersediaan sumber daya alam karst dijadikan 

sasaran untuk pembangunan pabrik semen salah satunya di Kecamatan Gunem, 

yang merupakan wilayah pegunungan kapur sebagai bahan baku pembuatan 

semen. .  perluasan pabrik semen diharapkan mampu menambah produksi semen 

dan memenuhi permintaan semen di daerah Jawa Tengah dan sebagian daerah 

Jawa Timur yang berada di wilayah dekat dengan Kabupaten Rembang. Luas 

pabrik semen menempati lahan seluas 55 hektar dan seluas 450 hektar untuk 

lokasi tambang. Produktivitas industri semen pada tahun 2018 mencapai 1,69 juta 
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ton dan menargetkan jumlah produksi semen pada tahun 2019 mencapai 2,77 juta 

ton (JawaPos.com.2019). Pembangunan pabrik di Kecamartan Gunem ini 

merupakan strategi pembangunan industri yang mana dekat dengan bahan baku 

pembuatan semen. Kawasan Kecamatan Gunem memiliki bentuk lahan kars yang 

terdapat dibagian Selatan Kabupaten Rembang terpapar=pegunungan memanjang 

dari barat-timur yang dikenal dengan pegunungan Kars Kendeng dan ditetapkan 

oleh Permen ESDM No 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang 

Alam Karst. 

Adanya pembangunan industri PT. Semen Gresik Rembang,Tbk 

mengambil tenaga kerja di kawasan Ring 1 yaitu di Desa Tegaldowo, Desa 

Timbrangan, Desa Pasucen, Desa Kajar dan Desa Kadiwono karena lokasi desa 

yang dekat dengan operasi industri semen tersebut. Sesuai ssperjanjian 

pembangunan PT. Semen Gresik Rembang, Tbk dengan pemerintah Kabupaten 

Rembang, pengambilan tenaga kerja sebesar 75% baik tenaga kerja skil dan non 

skil dari masyarakat di wilayah Ring 1. Pada tahun 2015 jumlah pekerja mencapai 

1.700 warga dari Kabupaten Rembang, angka itu 300 pekerja dari Luar Kabupaten 

Rembang dan 500 pekerja yang diambil dari lokasi Ring 1 (tempo.co.2015). 

Berlangsunya industri PT. Semen Gresik Rembang, Tbk mengubah kehidupan 

sehari-hari masyarakat sekitar industri, masyarakat  memperoleh pendapatan lain 

seperti pedagang kantin di dalam pabrik, jasa laundri, penyewaan truk dum, usaha 

catering seperti yang diutrakan oleh ana Rini, aktivis PKK (detik.news.2017). 

Uraian di atas menujukan beberapa perubahan kondisis sosial ekonomi 

setelah industri semen berkembang terhadap masyarakat sekitar khususnya di 

wilayah Ring 1. Maka dari itu penulis ingin mengetahui seberapa besar dampak 

yang dirasa oleh masayarakat sehingga penulis mengambil judul penelitian 

“DAMPAK KEBERADAAN INDUSTRI PT. SEMEN GRESIK REMBANG, 

Tbk TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT di WILAYAH 

RING 1 KABUPATEN REMBANG” 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari pembangunan industri 

PT. Semen Gresik, Tbk terdahap sosial masyarakat di wilayah Ring 1? 

2. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari pembangunan industri 

PT. Semen Gresik, Tbk terdahap ekonomi masyarakat di wilayah Ring 

1? 

3. Bagaimana pengaruh lingkungan yang ditimbulkan setelah adanya 

industri? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Dampak analisis  yang ditimbulkan adanya industri PT. Semen Gresik 

Rembang, Tbk terhadap kondisi sosial masyarakat di Ring 1. 

2. Dmpak analisis  yang ditimbulkan adanya industri PT. Semen Gresik 

Rembang, Tbk terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Ring 1. 

3. Dampak analisis  lingkungan yang ditimbulkan adanya industri PT. 

Semen Gresik Rembang, Tbk. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian diharapkan mampu dimanfaatkan dari 

berbagai pihak antara lain:  

1. Sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Dapat memberikan informasi tentang kegiatan industri dan konsep 

sosial ekonomi yang ingin melakukan penenlitian. 

3. Dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian perkembangan sosial 

ekonomi bagi peneliti selanjutnya di wilayah yang bersangkutan. 



6  

 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

 

1.5.1.1 Pembangunan 
 

Pembangunan menurut Nitisastro (2010:9) merupakan proses menurut 

waktu, suatu proses transformasi yang merupakan suatu “Breathrough” dari 

keadaan ekonomi yang berhenti (stagnan) ke suatu pertumbuhan komulatif yang 

bersifat terus menerus. Sedangkan menurut Suryono (2001:31) tujuan 

pembanguna memiliki 2 tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan 

untuk menghapus kemiskinan, apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan  hasilnya 

maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya 

untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhanya. 

Pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pembangunan merupakan 

perubahan secara sistematis dari perancanaan, pengoperasian hingga pemantauan 

secara berkepanjangan yang di dalamnya ada keterlibatan antara manusia dengan 

lingkungan dengan tujuan mendapat perubahan kearah semakin baik serta 

menguntungkan. Peran masyarakat sebagai alat pemba ngunan, sedangkan 

lingkungan sebagai daya dukung dan daya tampung sehingga pembangunan 

tersebut dapat berkelanjutan. 

Proses pembangunan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif, 

meskipun sudah direncanakan dan diminimalisir akibat yang merugikan. Menuru 

Soemartono (2011) pada dasarnya sasaran pembangunan adalah menaikan tingkat 

kesejahteraan rakyat, akan tetapi aktifitas pembangunan yang menimbulkan efek 

samping yang tidak direncanakan di luar sasaran yang disebut dampak. Dampak 

dapat bersifat bifisik, sosial, ekonomi dan budaya yang berpengaruh terhadap 

sasaran yang ingin dicapai. 

 

1.5.1.2 Dampak 

Menurut Arif (2009) dampak secara umum adalah segala sesuatu yang 

ditimbulkan akibat adanya “Sesuatu”. Penimbulan dampak merupakan suatu 

perubahan dinamika antara unsur alam dengan aktivitas manusia. Menurut 
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soemarwoto (1997:38) dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi akibat 

suatu aktifitas (bersifat ilmiah dan biologis). 

Dampak yang ditimbulkan memiliki 2 sifat dapat bersifat positif maupun 

negatif. Berhubungan dengan pembangunan suatu industri dampak positif 

membawa manfaat dari adanya pembangunan seperti penambah pendapatan 

ekonomi sedangkan dampak negatif membawa hasil yang tidak baik seperti 

kerusakan lingkungan.  

1.5.1.3 Industri 
 

Banowati (2018:2) berpendapat industri merupakan suatu kegiatan 

ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi bahan 

setengah jadi atau barang jadi sehingga lebih tinggi nilai kegunaanya. Menurut 

Badan Pusat Statistika, Industri adalah sebuah kesatuan unit usaha yang 

menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau 

jasa yang berdomisili pada suatu tempat atau lokasi tertentu dan memiliki catatan 

administrasi sendiri. 

Pengertian industri dapat disimpulkan merupakan kegiatan yang diolah 

tenaga kerja manual maupun mesin berupa transisi barang mentah, barang baku, 

barang setengah jadi hingga barang jadi yang menculkan nominal lebih tinggi 

sebagai pemenuh kebutuhan baik individu maupun orang lain . Dalam pengertian 

industri tersebut ada beberapa konsep yang berkaitan. 

1. Bahan mentah: Merupakan bahan yang diambil dari alam dan belum 

mengalami  pengolahan. 

2. Bahan baku: Merupakan pemosesan pada bahan mentah yang dijadikan sebagai 

bahan proses selanjutnya. 

3. Bahan setengah jadi: Merupakan bahan baku yang sudah melalui proses 

pengolahan tetapi belum menjadi produk akhir dan dapat digunakan dalam 

proses barang jadi. 

4. Bahan jadi: Bahan yang sudah melewati pemrosesan hingga akhir dan sudah 

siap dikonsumsi. 
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1.5.1.4 Kondisi Sosial- Ekonomi 
 

Abdulsyani=(1994:65)=mendefinisikan sosial-ekonomi=merupakan 

kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan 

oleh jenis aktivitas ekonomi, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, rumah 

tinggal dan jabatan dalam organisasi.=Untuk mengukur keadaan sosial-ekonomi 

menurut Abdulsyani (1994:65) terdapat empat hal ukuran. Keempat hal untuk 

mengukur kondisi sosial-ekonomi tersebut yaitu: 

  

1. Tingkat penghasilan keluarga 

Gilasro (2004:62) berpendapat=penghasilan keluaraga merupakan segala 

bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas 

sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Penghasilan keluaraga dapat 

berbentuk uang, barang maupun fasilitas-fasilitas. 

Menurut Yudhohusodo (1998) tingkat pendapat seseorang digolongkan 

menjadi 4 golongan, yaitu : 

1. Golongan berpenghasilan rendah yaitu dengan pendapatan rata-rata dari Rp. 

150.000 perbulan. 

2. Golongan berpenghasilan sedang yaitu dengan pendapatan rata-rata Rp. 

150.000 – Rp. 450.000 perbulan. 

3. Golongan berpenghasilan menengah yaitu dengan pendapatan rata-rata Rp. 

450.000 – Rp. 900.000 perbulan. 

4. Golongan berpenghasilan tinggi yaitu dengan rata-rata pendapatan lebih 

dari=Rp.=900.000.  

 

2. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan mendasar untuk 

meningkatkan pengetahuan masyarakat, memajukan budi pekerti, jasmani dan 

rohani sehingga dapat berpartisipasi dalam pembanguna. Soesanto (2002:144) 

berpendapat bahwa dengan melalui pendidikan bagi individu yang berasal dari 

masyarakat miskin terbukalah kesempatan baru untuk menemukan suatu lapangan 

baru yang memberikan hasil yang lebih tinggi. 
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Ihsan (2006) berpendapat bahwa tingkat pendidikan atau jenjang 

pendidikan=adalah tahapan pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan dan cara 

menyajikan bahan pengajaran. Tingkat sekolah terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menegah dan pendidikan tinggi. Menurut Undang-Undang tentang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 18 wajib belajar 

adalah  program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara 

Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  Sesuai 

dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam tujuan 

nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jenjang pendidikan sangat 

mempengaruhi mutu seseorang, dengan pendidikan yang setiap individual 

memperoleh perubahan sesuai dengan apa yang didapat dari pendidikan. Jenjang 

pendidikan yang tinggi memungkinkan individual memiliki mutu dan  

pengetahuan yang lebih tinggi. 

1. Kedudukan dalam masyarakat 

Status atau kedudukan menunjukan hak dan kewajiban seseorang dalam 

masyarakat. Seperti kedudukan status suami, istri, anak, ketua RT, lurah, camat, 

kepala sekolah. Status atau kedudukan ini selalu berhubungan dengan kewajiban 

tertentu sesui dengan kedudukannya. 

Kedudukan masyarakat dalam suatu daerah ini dapat menentukan ukuran 

suatu kondisi sosial-ekonomi dengan melalui interaksi sosial dengan masyarakat 

agar tercapai kedudukan yang diingkan di dalam suatu kemasyaraktan. 

Kepemilikan status sosial yang tinggi maka akan diposisikan pada tempat yang 

tinggi di dalam struktur kemasyrakatan disbanding dengan kepemilikan status 

sosial yang rendah. 

2. Keadaan rumah tinggal 

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang perumahan dan 

permukiman mendefinisikan rumah sebagai bangunan yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Kondisi tempat 

tinggal berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi, yang mana dapat dijadikan 

sebagai pengukuran tingkat sosial ekonomi seseorang, seperti menurut kaare 
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Svalastoga ada 3 aspek yang digunakan untuk mrngukur tingkat sosial ekonomi 

dari rumusnya, yaitu: 

1. Status rumah yang di tempati: rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, 

menumpang pada saudara atau ikut orang lain. 

2. Kondisi fisik banguan  : berupa permanen, kayu dan bamboo. 

3. Besarnya rumah yang di tempati: semakin luas rumah yang ditempati pada 

umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya.  

Keadaan rumah dapat menggambarkan tingkat sosial ekonomi bagii 

keluarga yang menghuni. Dari 3 aspek diatas dapat disimpulkan bahwa status 

kepemilikan, kondisi bangunan, dan besarnya bangunan yang ditempati. Apabila 

seseorang memiliki satus kepemilikan rumah pribadi, kondisi bangunan yang 

permanen, dan memiliki ukuran rumah yang besar dapat menujukan kondisi sosial 

ekonomi yang tinggi, dan berbeda pada masyarakat yang  kondisi sosial ekonomi 

rendah yang mana status kepemilikan menyewa, dengan kondisi semi permanen, 

dan ukuran rumah yang relatif  kecil. 

1.5.1.5 Lingkungan 
 

Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang 

Pengelolaan Linhkungan Hidup, Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan 

perilakunya yang mempenhgaruhi lingkungan, perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lainya. Sedangkan lingkungan hidup menurut 

Amsyari (1989) lingkungan terbagi menjadi 3 kelompok dasar: 

1. Lingkungan fisik merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang 

terbentuk dari benda mati, misalnya air, udara, rumah, dan batuan. 

2. Lingkungan biologis yaitu segala unsur yang berada pada sekitar manusia yang 

menyerupai organisme hidup selain yang ada pada diri manusia itu sendiri 

misalnya hewan dan tumbuhan. 

3. Lingkungan sosial yaitu manusia-manusia yang lain yang berada di dalam 

lingkungan masyarakat. 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan keadaan 
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fisik dan sosial yang saling bergantun dan berinteraksi, lingkungan mencakup 

sumber datya alam dan sumberdaya manusia yang saling mempengaruhi dan 

bertimbal balik satu kesatuan.Lingkungan merupakan tempat berinteraksi semua 

yang ada dibumi, masalah lingkungan saat ini menjadi perhatian, maraknya 

aktivitas manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan 

menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Maraknya pembangunan dan 

perkembangan perindustrian diberbagai wilayah yang hanya mengambil 

keuntunhan tanpa memperhatikan baku mutu lingkungan menimbulkan kerugian 

masyarakat disekitarnya.  

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

 

Menurut penelitian yang dilakukan Abdul Basir (2018) dengan judul 

Pengaruh Keberadaan Industri Garmen PT. Pan Brother Terhadap kondisi Sosial 

Ekonomi masyarakat Sekitar.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaruh 

industri garmen terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Metode yang 

digunakan dengan metode survei, dengan metode tersebut penelitian ini 

mendapatkan hasil Indstri PT Brother memberikan pengaruh besar terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi disekitar 

industri, sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat menjadi meningkat, 

selain itu juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat sekitar dengan ditandai 

meningkatnya perilaku menyimpang seperti pencurian, penyimpangan seksual dan 

minum-minuman keras seperti pencurian, penyimpangan seksual dan minum-

minuman keras. 

Perbedaan  penelitian yang dilakukan Abdul Basir dengan penulis pada 

metode yang digunakan dalam pengambulan sampel dan penentuan sampel. 

Abdul Basir menggunakan metode dengan kuota sampling dan penulis 

menggunakan metode proposional area sampling. Hasil dari penelitian penulis 

berupa dampak postif dampak negative sosila, ekonomi, dan lingkunganya. 

Menurut penelitian yang dilakukan Iman Nawawi, Yadi Ruyadi, Siti 

Komariah (2013)  dengan judul Pengaruh Keberadaan Industri Terhadap Kondisi 

Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Lagadar Kecamatan Marga Asih 
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Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh 

keberadaan industri  terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat 

Desa Lagadar Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung. Metode yang 

digunakan dengan metode survei, dengan metode tersebut penelitian ini 

memperoleh hasil menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

keberadaan industri terhadap sosial ekonomi, dengan tingkat korelasi yang tinggi 

dari mata pencaharian pendapatan, kesehatan dan kepemilikan fasilitas hidup, 

sedangkan pendidikan berkolerasi rendah dengan keberadaan industri. Kemudian 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari keberadaan industri terhadap 

kondisis budaya. Keinginan gotong-royong masyarakat masih dijalankan dengan 

baik dan dilestarikan sampai sekarang serta tidak berubah meskipun adanya 

pembangunan industri di Desa Lagadar. 

Perbedaan  penelitian yang dilakukan Iman Nawawi, Yadi Ruyadi, Siti 

Komariah dengan penulis pada metode analisis. Iman Nawawi, Yadi Ruyadi, Siti 

Komariah menggunakan pendekatan campuran dan penulis menggunakan metode 

pendekatan keruangan. Hasil penelitian Iman Nawawi, Yadi Ruyadi, Siti 

Komariah focus terhadap budaya sedangkan penulis berupa dampak postif 

dampak negatif sosila, ekonomi, dan lingkunganya. 

Penelitian yang dilakukan Andea Rasu Noortje, Marsellanic Benu, dan Elsje 

Pauline Manginsela dengan judul Dampak Industri PT. Global Coconut Terhadap 

Mayarakat di Desa Radey, Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. 

Tujuan mengetahui dampak keberadaan industry terhadap masyarakat di Desa 

Radey. Metode yang digunakan dengan metode survei, memperoleh hasil bahwa 

keberadaan industry PT. Global Coconut telah memberikan peningkatan 

pendapatan, tersedianya kesempatan bekerja, dan peluang berusaha, pengadaan 

jalan pertanian dan adanya bantuan untuk kegiatan perayaan nasional di desa, 

sedangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan bau busuk dari kelapa hasil 

sortiran berupa kelapa busuk dan limbah dari hasil pengolahan tepung terigu.  

Perbedaan  penelitian yang dilakukan Andea Rasu Noortje, Marsellanic 

Benu, dan Elsje Pauline Manginsela dengan penulis pada metode yang digunakan 
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dalam pengambilan sampel dan penentuan sampel. Andea Rasu Noortje, 

Marsellanic Benu, dan Elsje Pauline Manginsela menggunakan metode dengan 

snowballing dan kuota sampling dan penulis menggunakan metode proposional 

area sampling. Hasil dari penelitian penulis berupa dampak postif dampak negatif 

sosila, ekonomi, dan lingkunganya. 
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Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Abdul Basir 

(2018) 

Penngaruh Keberadaan Industri 

Garmen PT Pan Brother 

Terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat Sekitar. 

1. Mengkaji 

pengaruh 

industri garmen 

terhadap 

kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat di 

sekitarnya. 

Survei Industri PT Brother memang 

memberikan pengarh besar terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Banyak masyarakat yang melakukan 

kegiatan ekonomi disekitar industri 

tersebut sehingga tingkat perekonomian 

masyarakat menjadi meningkat, selain itu 

industri tersebut juga mempengaruhi 

kondisi sosial masyarakat sekitar dengan 

ditandai meningkatnya perilaku 

menyimpang seperti pencurian, 

penyimpangan seksual dan minum-

minuman keras. 
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Lanjutan Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

2. Imam 

Nawawi, 

Yadi 

Ruyadi, Siti 

Komariah 

(2013) 

 

 

Pengaruh Keberadaan 

Industri Terhadap Kondisi 

Sosial Ekonomi dan 

Budaya Masyarakat Desa 

Lagadar Kecamatan Marga 

Asih Kabupaten Bandung. 

1. Menganalisis 

pengaruh 

keberadaan 

industri terhadap 

kondisi sosial 

ekonomi dan 

budaya masyarakat 

Desa Lagadar 

Kecamatan Marga 

Asih 

Survei Hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan 

keberadaan industri terhadap sosial 

ekonomi, dengan tingkat korelasi yang 

tinggi dari mata pencaharian, 

pendapatan, kesehatan dan kepemilikan 

fasilitas hidup, sedangkan pendidikan 

berkorelasi rendah tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari 

keberadaan industri. Keinginan gotong 

royong masyarakat masih dijalankan 

dengan baik dan dilestarikan sampai 

sekarang serta tidak berubah meskipun 

adanya pembangunan industri di Desa 

Lagadar 
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Lanjutan Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

3. Andrea Rasu 

Noortje, 

Marsellanic 

Benu dan Elsje 

Pauline 

Manginsela.  

Dampak Industri PT. 

Global Coconut Terhadap 

Masyarakat di Desa 

Radey, Kecamatan Tenga 

Kabupaten Minahasa 

Selatan 

1. Mengetahui dampak 

keberadaan industri 

terhadap masyarakat 

di Desa Radey. 

Survei Keberadaan industri PT. Global Coconut 

telah memberikan peningkatan pendapatan, 

tersedianya kesempatan bekerja dan 

peluang berusaha, pengadaan jalan 

pertanian dan adanya bantuan untuk 

kegiatan perayaan nasional di desa 

sedangkan dampak negatifnya terhadap 

lingkungan bau busuk dari kelapa hasil 

sortiran berupa kelapa busuk dan limbah 

dari hasil pengolahan tepung kelapa 
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Lanjutan Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

4. Dian 

Purnamasari 

(2020) 

Dampak Keberadaan 

Industri PT. Semen 

Gresik Rembang, Tbk 

Terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat di 

Wilayah Ring 1 

Kabupaten Rembang  

1. Menganalisa dampak yang 

ditimbulkan adanya industri 

PT. Semen Gresik Rembang, 

Tbk terhadap kondisi sosial 

masyarakat di Ring 1. 

2. Menganalisa dampak yang 

ditimbulkan adanya industri 

PT. Semen Gresik Rembang, 

Tbk terhadap kondisi ekonomi 

masyarakat di Ring 1. 

3. Menganalisa dampak 

lingkungan yang ditimbulkan 

adanya industri PT. Semen 

Gresik Rembang, Tbk. 

survei .  

Sumber:Penulis, 2020 
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1.6 Kerangka Penelitian  

Permintaan akan produksi semen guna memenuhi kebutuhan semen dalam 

negeri sehingga perusahaan Semen Indonesia memperluas pembangunan pabrik 

semen ke daerah Jawa, salah satunya di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. 

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang dilakukan terus-menerus 

untuk mencapai sebuah perbaikan dari yang ada sebelumnya. Pembangunan 

industri yang terus berkembang diiringi dengan perubahan teknologi yang 

semakin pesat guna meninjang keberlangsunan produktivitas dan efisien dalam 

industri. Penyesuaian jenis industri dengan keadaan saat ini  guna menujang 

kebutuhan manusia, perubahan industri dapat dirasakan dari kurun waktu  ke 

waktu industri dapat menghasilkan berbagai macam produk-produk yang baru 

serta efisien waktu dalam pengolahan industri yang ditunjang oleh teknologi 

mesin-mesin yang canggih. 

Keberadaan pembangunan industri akan mempengaruhi keadaan sosial 

ekonomi, serta lingkungan masyarakat disekitar maupun diluar dearah tersebut, 

makan dapat disimpulkan bahwa keberadaan industri dapat mengubah pendapatan 

seseorang, mengubah pola prilaku keseharian, hingga menimbulkan perubahan-

perubahan lingkungan akibat kegiatan operasional pabrik.  

Pembangunan industri PT. Semen Gresik Rembang, Tbk memungkinkan 

membawa dampak perubahan sosial ekonomi masyarakat wilayah Ring 1 (Desa 

Pasuncen, Desa Timbrangan, Desa Tegaldowo, Desa Kajar, dan Desa Kadiwono) 

seperti perubahan jenis pekerjaan, ketersediaan  insfraktuktur seperti jalan, 

fasilitas pendidikan, berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi masyarakat serta 

menimbulkan hilangnya keseimbangan lingkungan akibat pemanfaatan sumber 

daya alam yang dieksploitasi secara berlebihan.  
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Gambar 1.2 Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis, 2020 
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1.7 Batasan Operasional 

1. Pengertian dampak menurut Soemarwoto (1997:38) mendefinisikan 

dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas 

(bersifat ilmiah dan biologis). 

2. Pengertian Industri merupakan semua kegiatan ekonomi manuia yang 

mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi 

atau barang jadi sehingga lebih tinggi nilai kegunaanya eva  (2018:ix) 

3. Kondisi Sosial Ekonomi menurutAbdulsyani (1994:65) mendefinisikan 

sosial-ekonomi=merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam 

kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, 

tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, rumah tinggal dan jabatan dalam 

organisasi. 

4. Ring 1 merupakan daerah yang memiliki dampak berlangsungnya pem 

bangunan industri PT. Semen Gresik Rembang, Tbk. Daerah Ring 1 

Meliputi Desa Pasucen, Desa Timbrangan, Desa Tegaldowo, Desa 

Kadiwono, Desa Kajar. 


