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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting 

dalam upaya pembangunan perekonomian di indonesia. Pengelolaan yang tepat 

pada sektor ini dapat mendukung adanya peningkatan jumlah ekspor produk lokal, 

penyerapan jumlah tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat  

lokal (Sukirno, 2011). Menurut George T.Renner (1947), industri adalah semua 

kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang produktif/menghasilkan barang dan 

uang. Geografi industri merupakan ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena 

kegiatan perekonomian dalam pengolahan bahan baku menjadi barang sehingga 

memiliki nilai ekonomis yang dilihat dari segi pendekatan kewilayahan, 

keruangan dan ekologis. Geografi industri juga dapat diartikan sebagai perpaduan 

sistem fisik dan sistem manusia yang mendukung maju mundurnya suatu industri. 

Sektor industri sebagai bagian dari proses pembangunan nasional dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah membawa perubahan terhadap kualitas 

hidup masyarakat. Perubahan tersebut meliputi dampak berdirinya industri 

terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar. Keberadaan industri memberikan 

dampak terhadap sosial ekonomi meliputi mata pencaharian penduduk dari sektor 

pertanian menuju ke sektor industri maupun jasa/perdagangan. Adanya industri 

juga akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan baik bagi masyarakat 

setempat maupun masyarakat pendatang. 

Perkembangan industri garmen di Indonesia saat ini semakin besar dan 

luas. Tidak hanya disekitar ibukota, tapi sudah merambah ke berbagai daerah-

daerah bagian tengah dan timur Jawa. Banyaknya pabrik garmen yang berdiri di 

Indonesia dikarenakan indonesia merupakan negara yang sangat cocok untuk 

dijadikan ladang investor terutama bagi warga negara asing (Nurkomala, 2018). 

Rendahnya nlai harga lahan, upah pekerja yang tergolong rendah, serta 

sumberdaya manusia yang melimpah menarik investor untuk mendirikan pabrik di 
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Indonesia. Keberadaan pabrik garment tidak hanya meningkatkan perekonomian 

dan pendapatan negara, namun juga meningkatkan perekonomian dan pendapatan 

masyarakat sekitar pabrik tersebut. 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah yang menjadi incaran 

para investor untuk mendirikan pabrik industri. Sumber daya manusia yang 

melimpah, ketersediaan lahan yang luas, serta sarana dan prasarana yang lengkap 

menjadi fakor pendorong untuk mendirikan industri. Dalam Perda Nomor 8 

Tahun 2019 disebutkan bahwa Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten 

Boyolali diperluas menjadi 2.130 hektare (ha) yang tersebar di 19 dari 22 

kecamatan yang ada. Adapun yang menarik, lanjutnya, di dalam KPI ini 

ditetapkan kecamatan potensial untuk industri (KI) yakni Kecamatan Klego dan 

Wonosegoro.  

Salah satu industri yang terdapat di Kecamatan Klego yaitu PT.Eco Smart 

Garment Indonesia PT.ESGI. PT. ESGI di resmikan Bupati Boyolali pada tanggal 

26 Agustus 2015 dengan luas bangunan sebesar 72.887m
2
. industri ini bergerak 

dalam bidang garmen yang berfokus pada pembuatan pakaian jadi, serta mampu 

memproduksi berbagai macam jenis pakaian. Bahan-bahan yang digunakan dalam 

produksi pakaian ini diperoleh dari berbagai daerah. Katun shell merupakan kain 

utama yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk pakaian. Lining 

merupakan bahan pelapis berupa kain yang melapisi bahan utama. Kain 

interlaining atau kain keras merupakan kain yang digunakan untuk pengeras atau 

melapisi pada bagian-bagian tertentu sehingga membantu membentuk siluet 

pakaian. Pemasaran produk PT.ESGI berfokus pada 1 brand apparel yaitu 

UNIQLO yang berasal dari negara jepang. Untuk pemasaranya tidak hanya ke 

negara jepang, namun keberbagai negara yaitu China, Korea, Inggris, Indonesia, 

Thailand, Taiwan, Rusia, dan Singapura. 
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Tabel 1.1 Jumlah dan Nilai Ekspor Komoditi Non Migas Sektor Industri Kabupaten 

Boyolali, 2019  (Juta USD) 

Komoditas Nilai/ Value (US Dollar) 

Benang Tenun 3,40 

Pakaian Jadi 230,65 

Kerajinan 

Tembaga/Kuningan 

- 

Barang Cetakan  14,07 

Tekstil - 

Porselen - 

Jumlah  248,12 

BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2020 

Dalam tabel 1.1 berdasarkan nilai ekspor Kabupaten Boyolali pada tahun 

2019 diketahui bahwa ekspor terbesar yaitu pada komoditi pakaian jadi dengan 

nilai ekspor sebesar 230,65 juta USD, komoditi barang cetakan sebesar 14,07 juta 

USD, dan nilai ekspor benang tenun sebesar 3,40 juta USD. Hal ini menunjukan 

bahwa Kabupaten Boyolali banyak terdapat industri yang bergerak dibidang 

garmen/tekstil.  

Keberadaan PT.ESGI di Kecamatan Klego menyebabkan kepadatan dan 

jumlah penduduk meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini terjadi 

karena akibat dari industri ini yang memberikan banyak lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar maupun dari wilayah lain. Selain itu, adanya industri ini juga 

menarik masyarakat luar Kecamatan Klego untuk membuka usaha atau bekerja di 

sekitar industri. Adanya industri ini menyebabkan seseorang untuk melakukan 

mobilitas sosial. mobilitas bahkan imigrasi disini menyebabkan pertumbuhan 

penduduk semakin meningkat. Berikut jumlah penduduk dan kepadatan penduduk 

di Kecamatan Klego tahun 2018: 
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Tabel 1.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Klego Tahun 2018 

Desa JumlahPenduduk Jumlah Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/Km) 
Laki-

laki 

Perempuan 

Tanjung 2426 2417 4843 966 

Sendangrejo 1814 1770 3584 559 

Kalangan 1916 1863 3779 840 

Sangge 1776 1711 3487 779 

Jaten 882 891 1773 631 

Blumbang 1258 1246 2504 885 

Bade 2208 2136 4344 1.355 

Klego 2050 2068 4118 1.267 

Gondanglegi 1714 1560 3274 673 

Karanggatak 1187 1173 2360 1.048 

Banyuurip 2204 2070 4274 949 

Sumber Agung 2791 2707 5498 1.138 

Karangmojo 2164 2102 4266 1.439 

Jumlah 24.390 23.714 48.104 12.529 

2017 23.041 23.599 46.640 899 

2016 22.985 23.550 46.535 897 

2015 22.875 23.524 46.399 894 

Sumber : Kecamatan Klego Dalam Angka 2019 

Jumlah penduduk di Kecamatan Klego pada tahun 2015 sebanyak 46.399 

jiwa. Pada tahun itu PT.ESGI belum beroperasi, setahun berikutnya yaitu tahun 

2016 jumlah penduduk di Kecamatan Klego mulai meningkat dengan jumlah 

penduduk sebesar 46.535 jiwa. Peningkatan ini tidak lepas dari keberadaan 

PT.ESGI yang mulai beroperasi pada tahun 2016. Pada tahun berikutnya yaitu 

tahun 2017 dan 2018 jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Klego terus 

meningkat. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan PT.ESGI di Kecamatan Klego 

membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan penduduk. Adanya mobilitas 

penduduk di sekitar industri  menyebabkan pengaruh sosial dan ekonomi 

masyarakat sekitar.   
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 Adanya PT.ESGI ini akan berdampak pada masyarakat sekitar. Banyak 

masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai pedagang/jasa disekitaran 

PT.ESGI. Jika dilihat dari lokasi industri yang berdekatan dengan kawasan 

pemukiman, PT.ESGI banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. 

Dalam beberapa tahun kedepan tidak menutup kemungkinan bahwa PT.ESGI 

akan meningkatkan produksinya dan menambah jumlah pekerjanya mengingat 

kuantitas ekspor PT.ESGI juga sudah tinggi. Sebagai akibat dari perkembangan 

PT.ESGI maka terbentuklah pusat perokonomian baru disekitar pabrik yang 

awalnya tempat tersebut hanya berupa lahan persawahan sekarang mulai berubah 

menjadi lahan terbangun yang digunakan sebagai pusat perekonomian 

masyarakat. 

Keberadaan PT.ESGI tentunya memberi dampak terhadap sosial ekonomi 

masyarakat sekitar. Terutama masyarakat yang tinggal di Desa Blumbang dan 

Klego. Keberadaan industri ini juga merubah alih fungsi lahan, yang dulunya 

persawahan berubah menjadi bangunan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan 

penduduk dan kebutuhan masyarakat yang meningkat. Sehingga dengan 2 

fenomena ini akan merubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. 

Struktur sosial yang berubah misalnya seperti interaksi sosial, mata pencaharian, 

segala kegiatan yang berhubungan dengan industri dan masyarakat yang bersifat 

sosial. sedangkan perubahan struktur ekonomi misalnya perubahan pendapatan 

masyarakat dengan adanya industri, serta faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan perubahan struktur ekonominya. 

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa keberadaan suatu industri akan 

membawa perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara tidak langsung. 

Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui dan mendapatkan informasi 

tentang bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Klego atas 

Keberadaan PT.ESGI serta mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat 

sekitar industri. oleh karena itu peneliti mengajukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Keberadaan PT.Eco Smart Garment Indonesia Terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Klego  Kabupaten Boyolali Tahun 2020”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskann permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Karakteristik sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Klego 

atas Keberadaan PT.Eco Smart Garment Indonesia? 

2. Bagaimana dampak  dari keberadaan PT. Eco Smart Garment Indonesia 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Klego 

Kabupaten Boyolali 2020? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah yang diterapkan maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui Karakteristik sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Klego 

atas Keberadaan PT.Eco Smart Garment Indonesia. 

2. Mengetahui dampak  dari keberadaan PT. Eco Smart Garment Indonesia 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Klego 

Kabupaten Boyolali Tahun 2020. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini sebagai bahan skripsi untuk memenuhi persyaratan kelulusan 

tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana S-1 Fakultas Geografi 

Universtas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai refernsi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang 

masih berhubungan dengan penelitian ini . 

3. Menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik para 

pengembang industri, pemerintah dan masyarakat sebagai pertimbangan 

dalam menentukan keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

 



7 
 

 
 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Industri 

Industri merupakan suatu kegiatan bagian dari sistem perekonomian atau 

sistem mata pencaharian dan suatu usaha manusia dalam menggabungkan atau 

mengolah bahan-bahan dari sumber daya lingkungan menjadi barang yang 

bermanfaat. Industri sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur 

fisik dan unsur perilaku manusia. Unsur fisik yang mendukung adalah komponen 

tempat meliputi kondisinya, peralatan, bahan baku, dan sumber energi. Unsur 

perilaku manusia meliputi ketersediaan tenaga kerja, keterampilan, tradisi, 

transportasi dan komunikasi, serta keadaan pasar dan politik. keterkaitan antara 

unsur fisik dan unsur perilaku manusia akan mengakibatkan terjadinya aktivitas 

industri yang melibatkan berbagai faktor (Hendro, 2000). 

Kegiatan industri diklasifikasikan menjadi industri dasar (hulu), hilir, dan 

kecil. Selain itu, industri juga dapat diklasifikasikan secara konvensional, yaitu 

industri primer, sekunder, dan tersier. Jika dilihat berdasarkan jumlah tenaga 

kerjanya, menurut Biro Pusat Statistik (BPS) kegiatan industri dapat 

diklasifikasikan menjadi industri besar, sedang, kecil, dan rumah tangga.  

a. Industri besar adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja atau 

karyawan 100 orang atau lebih.  

b. Industri sedang adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 

atau karyawan 20 sampai 99 orang.  

c. Industri kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja atau 

karyawan 5 sampai 19 orang.  

d. Industri rumah tangga adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai 

pekerja atau karyawan 1 sampai 4 orang.  

1.5.1.2 Dampak 
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Industrialisasi secara umum telah memberikan dampak baik bagi 

perkembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Definsi  

dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas 

tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologis. Dampak juga 

dapat didefinisikan menurut definisi yaitu suatu perbedaan kondisi lingkungan 

antara dengan dan tanpa adanya proyek. Dampak secara umum dapat bersifat 

positif maupun negatif.  

Definisi dampak positif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

merupakan suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang baik atau positif. 

Dampak positif secara umum dapat dilihat dengan adanya perubahan yang 

dirasakan oleh masyarakat dapat memberikan keuntungan. Sedangkan, dampak 

negatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan suatu pengaruh kuat 

yang mendatangkan akibat buruk atau negatif. Dampak negatif dirasa memberikan 

kerugian bagi manusia, makhluk hidup lainnya, maupun lingkungan. Di sebagian 

besar negara maju, dampak negatif lebih diperhatikan dan dipertimbangkan 

daripada dampak positif.  

 

1.5.1.3 Kawasan Industri 

Kawasan industri adalah suatu tempat pemusatan kegiatan industri yang 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang disediakan serta dikelola oleh 

perusahaan kawasan industri. Hal ini berbeda dengan Zona Industri yang juga 

merupakan pemusatan industri tetapi tanpa dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana  yang memadai (Kwanda, 2000). Di Indonesia, kawasan industri baru 

dikembangkan pada awal tahun 1970-an sebagai suatu usaha untuk memenuhi 

kegiatan penanaman modal baik dari dalam maupun dari luar negeri (Andari, 

2017). Pada awalnya Pemerintah mengembangkan kawasan industri melalui 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 1973 pemerintah memulai 

pembangunan kawasan industri yang pertama yaitu Jakarta Industrial Estate Pulo 

Gadung (JIEP) dan kemudian disusul oleh Surabaya Industrial Estate Rungkut 

(SIER) pada tahun 1974. Kawasan industri (KI) lainnya yang dikembangkan oleh 

pemerintah adalah KI Cilacap (1974), KI Medan (1975), KI Makasar (1978), KI 
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Cirebon (1984) dan KI Lampung (1986) (Dirdjojuwono, 2004).  Seiring dengan 

perkembangan investasi yang terus meningkat, kemudian pihak swasta baru 

dilibatkan dalam usaha kawasan industri melalui Keppres No. 53 tahun 1989 di 

mana diatur bahwa usaha kawasan industri dapat dilaksanakan oleh pihak swasta 

domestik maupun asing dengan atau tanpa partisipasi BUMN. Sejak pihak swasta 

diperbolehkan mengembangkan kawasan industri, maka pertumbuhan kawasan 

industri bertumbuh dengan pesat sekali. 

 

1.5.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi 

Kusnadi dalam Ria (2017) berpendapat bahwa sosial ekonomi adalah 

kondisi kependudukan yang ada meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, 

tingkat kesehatan, tingkat konsumsi, perumahan, dan lingkungan masyarakat. 

Sedangkan menurut Soekanto dalam Ria (2017), sosial ekonomi adalah posisi 

seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan 

pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya 

dengan sumberdaya. Berdasarkan pendapat di atas maka sosial ekonomi adalah 

posisi seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat yang kondisinya 

memungkinkan bagi setiap individu maupun kelompok untuk mengadakan usaha 

guna pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sebaik mungkin bagi diri sendiri, 

keluarga serta masyarakat dan lingkungannya.  

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Untuk perbandingan dengan penelitian sebelumnya penyusun melakukan 

beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan dampak 

pembangunan social ekonomi. 

Wawan Kurniawan (2015) dalam penelitianya yang berjudul “Dampak 

sosial ekonomi pembangunan pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan 

Bandungan Kabupaten Semarang”. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk 

mengetahui dampak sosial ekonomi  pembangunan obyek wisata Umbul 

Sidomukti Kabupaten Semarang Perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada 

masyarakat sekitar dengan adanya obyek wisata Umbul Sidomukti Kabupaten 
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Semarang. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa peluang usaha disekitar Obyek wisata Umbul 

Sidomukti termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga masyarakat sekitarnya 

memanfaatkan situasi ini untuk berdagang, jasa tourleader, hingga menjadi 

karyawan obyek wisata Umbul Sidomukti. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis yaitu  sama-sama mengkaji dampak terhadap sosial ekonomi 

masyarakat sekitar .perbedaanya terletak pada metode yang digunakan. Pada 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan langsung mengkaji hasil 

dari observasinya. 

Dara Ayu Indraswari (2018) dalam penelitianya yang berjudul “Analisis 

dampak pembangunan jalan layang (Flyover) terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar”. Tujuan penelitian 

tersebut yaitu untuk mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

sekitar sebelum dan sesudah adanya Flyover. Metode yang digunakan adalah 

metode Survey. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaku usaha/jasa yang 

berada di sekitar flyover merasakan dampak dari pembangunan flyover terhadap 

pendapatan yang mereka terima yang rata-rata menjadi berkurang.. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu  sama-sama mengkaji dampak 

terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar. 

 

Melita Ramadhani (2018) dalam penelitianya yang berjudul “Analisis 

Kondisi Sosial Ekonomi PT.Indokom Samudera Persasda di Dusun Kemang, 

Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”. 

Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui dampak PT Indokom 

Samudera Persada terhadap masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah 

metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa1.Keberadaan 

industri tidak berpengaruh terhadap pendidikan di DesaSukanegara dalam hal 

kemajuansarana dan prasarana pendidikan.Kehadiran industri membawa pengaruh 

terhadap perubahan mata pencaharianPenduduk. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu  sama-sama mengkaji dampak terhadap sosial 

ekonomi masyarakat sekitar. 
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Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah metode yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan observasi langsung 

dan langsung mengkaji dari observasinya. Sedangkan penelitian penulis 

mengunakan metode survey dengan metode pengambilan sampelnya 

menggunakan purposive sampling. 
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

 

Nama  

Penelitian  

Judul  Tujuan   Metode  Hasil  

  

  

  

  

Wawan  

Kurniawan  

(2015) 

skripsi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dampak sosial 

ekonomi pembangunan 

pariwisata Umbul  

Sidomukti Kecamatan  

Bandungan Kabupaten 

Semarang.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Mengetahui dampak 

sosial ekonomi  

pembangunan obyek 

wisata Umbul Sidomukti 

Kabupaten Semarang. 

2. Perubahan sosial 

ekonomi yang terjadi 

pada masyarakat sekitar 

dengan adanya obyek 

wisata Umbul Sidomukti 

Kabupaten Semarang. 

 

 

Metode  

Deskriptif 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Penelitian menunjukkan peluang usaha disekitar 

obyek Wisata Umbul Sidomukti termasuk dalam 

kategori tinggi. Masyarakat sekitar memanfaatkan 

situasi ini untuk berdagang, jasa tourleader hingga 

menjadi karyawan obyek pariwisata Umbul 

Sidomukti.  
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

 

  

  

  

Dara Ayu  

Indraswari  

(2018)  

 skripsi 

  

  

  

  

  

  

  

  

Analisis dampak 

pembangunan jalan 

layang (Flyover) 

terhadap kondisi 

sosial ekonomi 

masyarakat di  

Kecamatan Jaten 

Kabupaten 

Karanganyar.  

4. Mengetahui kondisi sosial 

ekonomi masyarakat sebelum 

dan sesudah flyover.  

5.  mengetahui factor perubahan 

masyarakat sebelum dan 

sesudah Flyover. 

 

Metode 

Survey    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pelaku usaha/jasa yang berada di sekitar flyover 

merasakan dampak dari pembangunan flyover terhadap 

pendapatan yang mereka terima yang rata-rata menjadi 

berkurang. Diakibatkan karena berkurangnya pelanggan 

yang datang ke lokasi. 
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

 

 

  

  

  

Melita 

Ramadhani 

(2018) 

 skripsi 

  

  

  

  

  

  

Analisis Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat 

Atas Keberadaan 

PT.Indokom Samudera 

Persada di Dusun 

Kemang, Desa 

Sukanegara,Kecamatan 

Tanjung Bintang, 

Kabupaten Lampung 

Selatan 

1. Mengetahui dampak 

PT.Indokom Samudra 

Persada terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat 

desa Kemang. 

Deskriptif 

Kualitatif   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Keberadaan industri tidak berpengaruh terhadap 

pendidikan di Desa Sukanegara dalam hal 

kemajuan sarana dan prasarana pendidikan. 

Kehadiran industri membawa pengaruh terhadap 

perubahan mata pencaharian penduduk. 
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

Teza 

Anggi 

Alviyadi 

(2020) 

skripsi 

Analisis Keberadaan 

PT.Eco Smart 

Garment Indonesia 

Terhadap Kondisi 

Sosial Ekonomoi 

Masyarakat 

Kecamatan Klego 

Kabupaten Boyolali 

Tahun 2020 

 

1. Mengetahui Karakteristik 

sosial ekonomi masyarakat 

di Kecamatan Klego atas 

Keberadaan PT.ESGI. 

2. Mengetahui dampak  dari 

keberadaan PT. Eco Smart 

Garment Indonesia terhadap 

kondisi sosial ekonomi 

masyarakat di Kecamatan 

Klego Kabupaten Boyolali 

Tahun 2020. 

 

Metode 

survey 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keberadan 

industri ditengah-tengah masyarakat membawa 

dampak sosial dan ekonomi yang bersifat positif 

maupun negatif. Salah satu dampak sosial yang terjadi 

setelah adanya industri yaitu perubahan mata 

pencaharian, hal ini terjadi karena adanya peluang 

pekerjaan yang lebih baik bagai masyarakat sekitar 

untuk memperbaiki perekonomianya. Dampak lainya 

yaitu secara ekonomi, rata-rata pendapatan masyarakat 

mengalami peningkatan setelah adanya industri ini, hal 

ini terjadi karena keberadaan industri menyebabkan 

luasnya lapangan pekerjaan. 
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1.6  Kerangka Penelitian 

Menurut Rogers (Agus Suryono, 2001) pembangunan adalah suatu proses 

perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang 

dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya 

keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat 

melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan 

mereka. 

Pembangunan industri ditengah masyarakat merupakan salah satu ciri 

perkembangan masyarakat kearah modern. Oleh karena itu keberadaan industri ini 

dapat membawa perubahan kondisi sosial ekonomi terhadap masyarakat. 

Perubahan-perubahan tersebut selanjutnya dapat menimbulkan dampak positif 

maupun negative. Dampak positif pembangunan industri merupakan kondisi 

perubahan dalam masyarakat akibat adanya pembangunan industri yang 

memberikan keuntungan meningkat baik langsung maupun tidak langsung dari 

kondisi sebelumnya. 

Kondisi masyarakat kawasan perdesaan pada umumnya dicirikan oleh 

jumlah penduduk miskin yang banyak, alternatif lapangan kerja yang terbatas, dan 

tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Perlu dibangunnya perekonomian 

yang baik bukanlah sekedar suatu pemihakan kepada rakyat tetapi juga 

merupakan strategi pembangunan yang tepat. Hal ini merupakan upaya untuk 

meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, membuka 

lapangan kerja bagi rakyat dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sektor 

ekonomi yang digeluti oleh rakyat tersebut (Ria, 2017). Adanya pembangunan 

industri di suatu wilayah membuka peluang kepada masyarakat untuk 

memperbaiki ekonominya. Sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan 

meningkatkan produktivitas pendapatan masyarakat. 
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Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 
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Garment Indonesia 

Pusat Perekonomian 
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 Ekonomi (Pendapatan) 

Analisis 

Data 

Sumber : Peneliti, 2020 
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1.7 Batasan Operasional  

 

Industri merupakan suatu kegiatan bagian dari sistem perekonomian atau 

sistem mata pencaharian dan suatu usaha manusia dalam menggabungkan 

atau mengolah bahan-bahan dari sumber daya lingkungan menjadi barang 

yang bermanfaat (Hendro, 2000). 

Pembangunan dapat diartikam sebagai upaya terencana dan terprogram yang 

dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan 

masyarakat yang lebh baik dan merupakan proses dinamis untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat (Todaro, 1987).   

Industri garmen adalah perusahaan yang memproduksi pakaian jadi, baik 

pakaian pria, wanita dan anak-anak berupa kaos, celana, rok, blus, dll.  

Dampak adalah suatu aktivitas yang memilki pengaruh dan bersifat positif 

maupun negative yang menimbulkan suatu perubahan baru (Nurkomala, 

2018). 

Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi karena adanya 

ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda sehingga 

menghasilkan pola hidup yang baru (Melita ramadhani, 2018). 

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dalam mencapai kesejahteraan baik untuk diri sendiri 

maupun untuk lingkungan. 

 

 

 

 


