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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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ANALISIS KEBERADAAN PT. ECO SMART GARMENT INDONESIA 
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT 

KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 
 

Abstrak 
Keberadaan pabrik garment tidak hanya meningkatkan perekonomian dan 
pendapatan negara, namun juga meningkatkan perekonomian dan pendapatan 
masyarakat sekitar pabrik tersebut. Keberadaan PT.ESGI di Kecamatan Klego 
tentunya memberi dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar. Terutama 
masyarakat yang tinggal di Desa Blumbang dan Klego. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu (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. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian ini 
dilakukan pada anggota masyarakat sekitar sebagai responden. Total responden 
sebanyak 76 orang yang terdiri dari 44 orang atau masyarakat biasa (bukan pelaku 
usaha), dan 32 orang pelaku usaha. Penentuan anggota sampel pada penelitian ini 
menggunakan Convenience Sampling. Convenience sampling maksudnya 
mengambil sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari 
populasi tertentu yaitu paling mudah dijangkau atau didapatkan.. Hasil dari 
penelitian ini berupa (1) Rata-rata umur masyarakat sekitar adalah 41 tahun, 
masyarakat sekitar termasuk usia produktif. Pendidikan terakhir masyarakat 
sekitar industri didominasi oleh tamatan SMA dengan jumlah 27 orang (35%). 
Jenis pekerjaan sebelumnya masyarakat sekitar industri umunya adalah sebagai 
petani yaitu sebesar 43%, setelah adanya industri menurun menjadi 32%. 
Pendapatan rata-rata pada pekerjaan sebelumnya sebesar Rp.1.800.000 perbulan. 
Setelah adanya industri pendapatan perbulan masyarakat sekitar rata-rata sebesar 
Rp.2.000.000. (2) Secara ekonomi pendapatan masyarakat sekitar industri 
mengalami peningkatan sebesar 10% . Sedangkan secara sosial, masyarakat 
sekitar merasakan dampak positif dan negatif. Dampak positif seperti terbukanya 
lapangan pekerjaan, kebutuhan hidup mudah dijangkau, dan mengurangi tingkat 
pengangguran bagi masyarakat sekitar. Dampak negatifnya adalah polusi dari 
pabrik mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, kondisi sekitar ramai 
kendaraan, dan banyaknya anak kos menggangu kenyamanan masyarakat sekitar. 
Kata Kunci : Dampak, Sosial dan Ekonomi, Mayarakat sekitar, industri 
 
 

Abstract 
The existence of a garment factory not only increases the economy and state 
income, but also increases the economy and the income of the people around the 
factory. The existence of PT.ESGI in Klego District certainly has an impact on the 
socio-economy of the surrounding community. Especially the people who live in 
Blumbang and Klego villages. The objectives of this study are (1) to determine 
the socio-economic characteristics of the community in Klego District for the 
existence of PT. Eco Smart Garment Indonesia. (2) Knowing the impact of the 
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existence of PT. Eco Smart Garment Indonesia on the socio-economic conditions 
of the community in Klego District, Boyolali Regency in 2020. The method used 
in this research is the survey method. This research was conducted on members of 
the surrounding community as respondents. The total number of respondents was 
76 people consisting of 44 people or ordinary people (non-business actors), and 
32 business people. The determination of sample members in this study used 
convenience sampling. Convenience sampling means taking a sample in 
accordance with the provisions or sample requirements of a certain population, 
namely the easiest to reach or obtain. The results of this study are (1) The average 
age of the surrounding community is 41 years, the surrounding community is of a 
productive age. The last education of the community around the industry is 
dominated by high school graduates with a total of 27 people (35%). The previous 
type of work, the community around the industry, was generally a farmer, which 
was 43%, after the existence of the industry it decreased to 32%. The average 
income at the previous job was IDR 1,800,000. After the existence of the industry, 
the community's monthly income is around Rp. 2,000,000. (2) Economically, the 
income of the community around the industry has increased by 10%. Meanwhile, 
socially, the surrounding community feels positive and negative impacts. Positive 
impacts such as opening up employment opportunities, easy access to life 
necessities, and reducing the unemployment rate for the surrounding community. 
The negative impact is that pollution from the factory disturbs the comfort of the 
surrounding community, the conditions around are crowded with vehicles, and the 
number of boarding children disturbs the comfort of the surrounding community. 
Keywords : Impact, Social and Economic, the surrounding community, industry 
 

 

1. PENDAHULUAN 

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. 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. 
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Pembangunan industri telah memberikan pengaruh secara langsung dan 

tidak langsung, pengaruh langsungnya adalah berkurangnya lahan pertanian, 

sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah bergesernya mata pencaharian 

penduduk setempat ke bidang industri dan jasa/perdagangan. Kecamatan Klego 

merupakan kecamatan yang mengalami perkembangan cukup pesat di 

Kabupaten Boyolali. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis dan menjadi 

kawasan andal. Salah satu industri yang terdapat di Kecamatan Klego yaitu 

PT.Eco Smart Garment Indonesia atau PT.ESGI. 

Keberadaan PT.ESGI yang ada di Kecamatan Klego membuat 

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 tersebut 

yang menyebabkan pertumbuhan penduduk semakin meningkat. 

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, keberadaan PT.ESGI sangat mempengaruhi kondisi sosial 

ekonomi masyarakat sekitar. Dalam bidang ekonomi tentunya akan 

menyebabkan perubahan struktur ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam 

bidang sosial, PT.ESGI ini akan menyebabkan terjadinya struktur sosial 

dimana sebagian besar masyarakat sekitar beralih mata pencaharianya menjadi 

pelaku usaha/jasa. Berbagai perubahanpun juga banyak dirasakan oleh pelaku 

usaha di sekitar lokasi industri, mulai dari tingkat pendapatan, letak, lahan 

parkir, dan lalu lintas. 

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 
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Klego atas Keberadaan PT.ESGI serta mengetahui karakteristik sosial ekonomi 

masyarakat sekitar industri. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari masyarakat sekitar 

terkait dampak sosial ekonomi setelah adanya PT.ESGI dengan cara menyebar 

lembar kuisioner. 

2.1 Obyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pelaku usaha/jasa 

yang tinggal disekitar lokasi industri dengan radius 500 meter. Lokasi industri 

ini berada di desa Blumbang Kecamatan Klego. 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan teknik 

nonprobability sampling dengan penentuan anggota sample menggunakan 

metode Convenience Sampling bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ada di 

sekitar industri. Convenience sampling maksudnya yaitu mengambil sampel 

yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu 

yaitu paling mudah dijangkau atau didapatkan. Masyarakat yang disurvey 

adalah masyarakat sekitar industri dengan radius 500 meter dengan pola 

melingkar. 

Rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah rumus 

slovin. Perhitungan ini menggunakan jumlah populasi yang sudah diketahui 

yaitu sebanyak 312 kepala keluarga. Berikut ini rumus solvin yang digunakan 

dalam menghitung sampel: 

  

 

Keterangan :   n = Jumlah sampel  

     N = Populasi  

  d = presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan 

      sampel yg masih bisa ditolerir, d= 0,10 

…………..(1) 
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Dalam penelitian ini mengambil toleransi kesalahan sebesar 10% 

(0,10), sehingga perhitungan menggunakan rumus slovin untuk masyarakat 

sekitar industri adalah sebagai berikut: 

   

 

 

Dengan demikian, jumlah sample yang dibutuhkan di sekitar industri 

sebanyak 76 sampel. Dari sample tersebut maka akan dibagi secara 

Proporsional random sampling untuk mengetahui jumlah sampel masyarakat 

dan pelaku usaha. Untuk dapat mengetahui jumlah strata tiap sample, rumus 

yang digunakan asalah sebagai berikut: 

 

 

2.3 Teknik Pengolahan Data 

Tehnik untuk pengolahan data pada penelitian ini yaitu dengan 

menyederhanakan data dan interpretasi data yang diperoleh dilapangan. Tahap-

tahap pengolahan datanya antara lain: 

2.3.1 Proses Editing  

Proses editing data yaitu suatu kegiatan meneliti data yang diperoleh 

dari lapangan agar tidak ada yang terlewat dan data sudah relevan. 

2.3.2 Tabel 

Membuat tabel untuk masing-masing variabel agar mengetahui jumlah 

data yang terkumpul dan mudah dalam mengolah data. 

2.3.3 Analisis data 

Proses analisis data yaitu mengubah hasil data yang diperoleh 

dilapangan menjadi bentuk tertulis, untuk dianalisis selanjutnya. 

2.4 Metode Analsis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif yang didukung dengan analisa kualitatif yang dimaksud 

n = N / (1+ N d²) 

   = 312/ (1 + 312 x 0,10² ) 

   = 75,7 dibulatkan 
menjadi 76 

n = 
 

 
 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛 

…………..(2) 

…………..(3) 
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adalah data yang telah didapat dari kuisioner kemudian dilakukan tabulasi dan 

dilakukan penggolongan data berdasarkan pertanyaan, data ini kemudian 

dibuat dalam tabel. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai respon 

masyarakat sekitar industri yang terdampak secara sosial maupun ekonomi. 

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan keruangan untuk 

mengetahui bentuk interaksi keruangan terkait dengan dampak industri 

terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat disekitar Industri 

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat adalah penjelasan yang berisi 

tentang data responden yang dimintai jawaban mengenai kondisi sosial 

ekonomin ya berupa :  tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tanggungan 

keluarga, jumlah anak, pekerjaan, lama bekerja, pekerjaan sampingan, 

pekerjaan sebelumnya, pendapatan perbulan, pendapatan pada pekerjaan 

sebelumnya. 

3.1.1 Umur Responden 

Tabel 1. Umur Responden 

Kategori Umur 

(Tahun) 

Frekuensi (Jiwa) Presentase (%) 

16-25 10 13% 

26-35  18 24% 

36-45  21 28% 

46-55 10 13% 

56-65 17 22% 

>65 0 0 

Jumlah 76 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020 



7 
 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui jumlah responden dengan umur 36-

45 tahun merupakan mayoritas utama dengan jumlah sebesar 28%, sedangkan 

paling sedikit adalah responden dengan umur 16-25 tahun dengan jumah 

sebesar 13%. 

3.1.2 Jumlah Masyarakat Sekitar yang Bekerja di PT.ESGI 

Tabel 2. Jumlah Masyarakat Sekitar yang Bekerja di PT.ESGI 

Bekerja di PT.ESGI Frekuensi (Jiwa) Presentase (%) 

Iya  8 11% 

Tidak  68 89% 

Jumlah  76 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020 

Berdasarkan tabel 2 jumlah masyarakat sekitar yang bekerja di 

PT.ESGI sebanyak 8 orang dengan presentase 11%, sedangkan yang tidak 

bekerja di PT.ESGI sebanyak 68 orang dengan presentase 89%. Masyarakat 

sekitar industri lebih memilih bekerja sebagai jasa atau pedagang disekitar 

industri karena letak yang strategis dan menjadi pusat keramainan menjadi 

faktor pendorong untuk membuka usaha mereka. Disisi lain, mereka juga 

mempunyai lahan sendiri untuk usaha seperti berdagang, Kos-kosan, warung 

kelontong, atau toko lainya. 

3.1.3 Lama Bekerja di PT.ESGI dari Masyarakat Sekitar Industri 

Tabel 3. Lama Bekerja di PT.ESGI dari Masyarakat Sekitar Industri 

Lama Bekerja di 

PT.ESGI 

Frekuensi (Jiwa) Presentase (%) 

1 Tahun 1 12% 

2 Tahun 3 38% 

3 Tahun 4 50% 

4 Tahun 0 0 

5 Tahun 0 0 

Jumlah  8 100% 
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Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020 

Berdasarkan tabel 3 lama bekerja di PT.ESGI masyarakat sekitar 

industri, dari 8 orang yang bekerja di PT.ESGI rata-rata mereka sudah bekerja 

selama 1-3 tahun. 

3.1.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Sekitar Industri 

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Sekitar Industri 

Pendidikan Frekuensi (Jiwa) Presentase (%) 

SD 24 32 % 

SMP 16 21% 

SMA 27 35% 

Sarjana/D3 3 4% 

Tidak Sekolah 6 8% 

Jumlah  76 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020 

Tingkat pendidikan menjadi faktor penting dalam mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik. Pendidikan menjadi peran dasar bagi masyarakat 

sekitar industri untuk mengembangkan wawasan dan meningkatkan kualitas 

manusia terhadap agama, ekonomi, sosial, serta menciptakan komunitas sosial 

yang baik bahkan kita sendiripun tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. 

Dari hasil survei diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat sekitar 

industri kebanyakan adalah lulusan SMA sebanyak 27 orang dari 76 responden 

dengan presentase 35%. 

3.1.5 Jumlah Tanggungan Keluarga Masyarakat Sekitar Industri 

Tabel 5. Jumlah Tanggungan Keluarga Masyarakat Sekitar Industri  

Jumlah Tanggungan 

Keluarga 

Frekuensi (Jiwa) Presentase (%) 

0-3 53 70% 

4-6  22 29% 

7-9  1 1% 
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Jumlah  76 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020 

Jumlah tanggungan keluarga menjadi pengaruh besar dalam besar 

kecilnya biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari oleh kepala 

keluarga. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat yang 

ada di sekitar industri dengan jumlah tanggungan keluarga 0-3 sebanyak 53 

responden dengan presentase sebesar 70% yang mendominasi termasuk 

kategori tanggungan yang tidak terlalu berat dalam kebutuhan pokok sehari-

hari. 

3.1.6 Jumlah Anak dari Masyarakat Sekitar Industri 

Tabel 6. Jumlah Anak dari Masyarakat Sekitar Industri 

Jumlah Anak Frekuensi (Jiwa) Presentase (%) 

0-2 52 69% 

3-5  23 30% 

6-7  1 1% 

Jumlah  76 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020 

Sebanyak 69% masyarakat sekitar indsutri  rata-rata memilki anak 

sebanyak 0-2 anak. Jumlah ini tergolong ideal. Masyarakat sekitar industri 

merupakan masyarakat yang tergolong berpendidikan tinggi, sehingga mereka 

menyadari jumlah anak yang ideal itu berapa. Sebagian orang beranggapan 

bahwa jumlah anak banyak tidak masalah selama kebutuhanya dapat terpenuhi. 

Dalam kasus ini, biasanya terjadi pada orang-orang yang pendidikanya rendah. 

Semakin banyak jumlah anak atau tanggungan keluarga, semakin banyak pula 

kebutuhan hidup. Sehingga membutuhkan banyak pengeluaran dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

 

 

 

 



10 
 

3.1.7 Jenis Pekerjaan Masyarakat Sekitar Industri 

Tabel 7. Jenis Pekerjaan Masyarakat Sekitar Industri 

Jenis Pekerjaan Frekuensi (Jiwa) Presentase (%) 

Petani  24 32 % 

Pedagang  22 29% 

Wiraswasta  10 12% 

Karyawan  8 10% 

Buruh  7 9% 

Lainya  5 8% 

Jumlah  76 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020 

Bertani masih menjadi mata pencaharian yang paling utama bagi 

masyarakat sekitar industri dengan jumlah 24 responden dengan presentase 

32%. Hal ini terjadi karena rata-rata masyarakat sekitar industri memiliki lahan 

persawahan. Disisi lain, sebagian masyarakat juga banyak yang berdagang 

disekitar industri mengingat lokasi yang sangat strategis dapat membantu 

meningkatkan pendapatan mereka. Jenis pekerjaan lainya yang dimaksud 

adalah seperti Tukang Bangunan, IRT, Tukang ojek, dan lain-lain. 

3.1.8 Pendapatan Perbulan Masyarakat 

Tabel 8 Pendapatan Perbulan Masyarakat 

Pendapatan Frekuensi (Jiwa) Presentase (%) 

0-1.000.000 23 30% 

1.000.000-1.500.000 22 29% 

1.500.000-2.000.000 25 33% 

>2.000.000 6 8% 

Jumlah 76 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020 
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Berdasarkan tabel 8 tentang pendapatan perbulan masyarakat sekitar 

industri, jumlah masyarakat yang pendapatanya sebesar 1,5 juta sampai 2 juta 

sebanyak 25 orang atau 33%. Pendapatan sebesar ini sudah termasuk tingggi 

mengingat UMR Kabupaten Boyolali sudah hampir 2 juta. Sedangkan 

pendapatan lebih dari 2 juta sebesar 8%. 

3.2 Dampak PT.Eco Smart Garment Indonesia Terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat Sekitar 

Perubahan sosial ekonomi di suatu wilayah terjadi karena dua faktor. 

Faktor yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam suatu wilayah itu 

sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar wilayah.  

3.2.1  Pendapatan Masyarakat Setelah Adanya PT.Eco Smart Garment Indonesia 

Tabel 9 Pendapatan Masyarakat Setelah Adanya PT.Eco Smart Garment 

Indonesia 

Pendapatan 

Masyarakat Sekitar 

Frekuensi (jiwa) Presentase (%) 

Meningkat 46 60% 

Menurun 2 3% 

Tetap 28 37% 

Jumlah 76 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020 

Berdasarkan Tabel 9 tingkat pendapatan masyarakat sekitar industri 

mengalami perubahan sangat drastis. Sebagian besar masyarakat sekitar 

industri mengalami peningkatan dalam hal pendapatan mereka. Sebanyak 60% 

masyarakat sekitar industri yang di wawancarai mengalami peningkatan 

pendapatan. 
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3.2.2 Dampak Positif dan Negatif  Kondisi Sosial Masyarakat Sekitar Industri 

Tabel 10 Dampak Positif dan Negatif  Kondisi Sosial Masyarakat Sekitar Industri 
Kategori 

Masyarakat 

Dampak Sosial 

Dampak Positif Dampak Negatif 

Masysrakat 

Sekitar Industri 

(Bukan Pelaku 

Usaha) 

Dampak Positif bagi 

masyarakat sekitar industri 

yaitu terbukanya lapangan 

pekerjaan atau peluang usaha 

masyarakat setempat lebih 

luas sehingga membantu 

mengurangi pengangguran 

masyarakat setempat. Selain 

itu, dampak sosial lainya 

adalah kondisi lingkungan 

menjadi lebih diperhatikan 

oleh pemerintah setelah 

adanya industri seperti 

perbaikan jalan. 

Masyarakat yang 

berdekatan dengan industri 

merasakan 

ketidaknyamanan karena 

setiap malam terganggu 

oleh suara mesin dari 

industri garment tersebut 

dan juga suara bising dari 

kendaraan. Selain itu 

sejumlah masyarakat juga 

mengatakan tidak adanya 

kegiatan dari pabrik atau 

bagi-bagi sembako terhadap 

masyarakat sekitar. 

Pelaku 

usaha/jasa 

sekitar industri 

Pelaku usaha atau jasa yang 

ada disekitar industri rata-rata 

mengalami peningkatan 

pelanggan. 

Tidak ada 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020 

3.2.3 Dampak Positif dan Negatif  Kondisi Ekonomi Masyarakat Sekitar Industri 

Tabel 11 Dampak Positif dan Negatif  Kondisi Ekonomi Masyarakat Sekitar 
Industri 

Kategori 

Masyarakat 

Dampak Ekonomi 

Dampak Positif Dampak Negatif 

Masysrakat 

Sekitar Industri 

(Bukan Pelaku 

Sebagian masyarakat 

mengalami peningkatan 

pendapatan dengan adanya 

Sebagian masyarakat 

mengalami penurunan 

pendapatan seperti petani 
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Usaha) industri garment. Masyarakat 

yang mengalami peningkatan 

pendapatan seperti 

masyarakat sekitar yang 

bekerja di pabrik, tetapi 

beberapa masyarakat 

mengatakan adanya industri 

ini tidak ada dampaknya 

terhadap ekonominya.  

dan buruh tani. Masyarakat 

sekitar industri yang bekerja 

sebagai petani merasakan 

penurunan dalam tingkat 

pendapatan dikarenan hasil 

panen mereka tidak 

maksimal dikarenakan 

kekurangan air. 

Pelaku 

usaha/jasa 

sekitar industri 

Adanya industri sangat 

meningkatkan ekonomi 

keluarga. Pendapatan 

mengalami kenaikan secara 

drastis 

Tidak ada 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020 

Dampak sosial yang bersifat positif yaitu terbukanya lapangan 

pekerjaan. Adanya industri ini menyebabkan jumlah penduduk meningkat dan 

menciptakan peluang uasaha menjadi luas, Selain dampak positif, dampak 

sosial juga ada yang bersifat negatif. Dari pihak pabrik sendiri tidak 

memberikan apa-apa terhadap masyarakat sekitar, seperti pembagian sembako 

pada hari raya ataupun uang kompensasi. Selain itu, suara bising mesin dan 

kendaraan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitarnya. Hal ini banyak 

dikeluhkan oleh masyarakat yang lokasi rumahnya dekat dengan industri. 

Banyaknya pendatang juga menyebabkan tingkat kriminalitas disekitar industri 

meningkat. Perubahan lainya adalah pola hidup masyarakat yang sebelumnya 

produktif berubah menjadi konsumtif setelah adanya indsutri ini. 

Dampak ekonomi yang bersifat positif juga banyak dirasakan oleh 

masyarakat sekitar industri, terutama para pelaku usaha atau jasa. Para pelaku 

usaha atau jasa setelah adanya industri rata-rata pendapatan mereka mengalami 

kenaikan. sebagian masyarakat juga banyak yang mengatakan adanya industri 
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ini tidak berpengaruh terhadap ekonominya. Masyarakat yang bekerja sebagai 

petani dan tidak memilki pekerjaan sampingan sama sekali tidak merasakan 

dampak secara ekonomi setelah adanya industri dikarenakan lahan pertanian 

mereka lokasinya tidak berdekatan dengan industri.  

3.3 Perubahan Yang Terjadi  di Masyarakat Sekitar Setelah Adanya Industri 

Perubahan- perubahan yang terjadi di sekitar industri setelah adanya 

industri tidak hanya perubahan sosial dan ekonomi. perubahan seperti kondisi 

jalan, lalu lintas, cuaca sekitar industri, dan harga lahan juga banyak terjadi 

disekitar industri. Rata- rata masyarakat banayak yang mengatakan bahwa 

adanya industri menyebabkan kondisi lalu lintas sekitarnya menjadi padat dan 

lambat. Selain kondisi lalu lintas yang semakin macet, perubahan lain yang 

dirasakan masyarakat sekitar setelah adanya indsutri adalah kenaikan harga 

lahan sekitar industri. Sebanyak 88% masyarakat sekitar mengeluhkan hal ini. 

Perubahan lainya adalah cuaca sekitar industri menjadi panas setelah 

adanya industri. Banyaknya kendaraan yang melintas disekitar industri 

menyebabkan polusi yang sangat parah. Perubahan yang paling banyak disukai 

oleh masyarakat sekitar adalah lokasi mereka menjadi strategis. 

 

4. PENUTUP 

Dampak sosial yang bersifat positif adalah mengurangi angka pengangguran 

bagi masyarakat sekitar, peluang usaha masyarakat sekitar lebih luas, pelaku 

usaha disekitar industri menjadi ramai, kebutuhan masyarakat lebih dekat dan 

mudah diperoleh. Sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat yang 

rumahnya berdekatan dengan lokasi industri merasakan ketidaknyamanan 

karena suara mesin dari pabrik dan kendaraan sekitar industri. Semakin 

banyaknya jumlah penduduk tingkat kriminalitas juga meningkat, pola hidup 

masyarakat menjadi komsumtif setelah adanya industri. Dampak ekonomi yang 

bersifat positif adalah masyarakat sekitar lebih banyak peluang usaha sehingga 

membantu ekonomi mereka. Selain itu kondisi warung-warung sekitar industri 

menjadi ramai setelah adanya industri ini. Adanya industri menyebabkan 
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keadaan lalu lintas sekitar menjadi padat dan macat. Harga lahan memgalami 

kenaikan, cuaca sekitar industri menjadi panas. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat saya 

uraikan sebagai berikut: Sebaiknya sebelum melakukan penelitian, mengurus 

surat ijin penelitian satu minggu sebelumnya. Sebelum melakukan penelitian 

terlebih dahulu mengetahui permasalahan yang ada. Untuk pihak industri 

diharapkan melakukan hubungan yang baik terhadap masyarakat sekitar 

dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif terhadap masyarakat seperti bagi-

bagi sembako, memberikan kuota kerja ke masyarakat sekitar, dan kegiatan-

kegiatan lainya pada hari-hari besar. Untuk masyarakat pendatang yang bekerja 

di PT.ESGI dan tinggal di sekitar industri diharapkan menjaga keamanan dan 

nilai-nilai sosial kemasyarakatan serta menghargai adat dan istiadat masyarakat 

setempat. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian. 
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