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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian terdahulu

Penelitian pertama yaitu dari Nurhalidah H. Nurdin (program S1 

sosiology, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadyah Malang 2006) dengan judul “Dampak Sosial Industri 

Tiwul instan Terhadap Masyarakat Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok 

Kabupaten Blitar”. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa: 

1. Kehadiran industri tiwul instan di desa Jatilengger, ternyata tidak merubah

perilaku sosial di desa tersebut. Di mana sistem kekerabatan antar anggota

masyarakat masih terjaga, budaya tolong-menolong , solidaritas antar

anggota masyarakat masih tetap terjaga. Mereka tetap menjunjung tinggi

norma dan adat istiadat serta kaidah yang berlaku di desa tersebut.

2. Keberadaan industri tiwul instan ini sedikit membawa perubahan pada

kondisi social ekonomi masyarakat setempat. Ini dapat dilihat dengan

meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang merupkan

bekal bagi mereka untuk bisa hidup lebih baik dari sekarang dan arti

pentingnya kesehatan bagi mereka yang merupakan sumber kelangsungan

hidup yang lebih baik.

3. Dengan adanya industri tiwul instan di Desa Jatilengger, menyebabkan

adanya pergeseran mata pencaharian penduduk desa dari profesi sebagai

buruh tani, beralih ke kawasan industri yang pada hakekatnya bisa
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meningatkan pendapatan mayarakat desa yang nantina bisa meningkatkan 

taraf hidup mereka. 

4. Dalam pembangunan indusri tiwul instan, menyebabkan terjadinya konflik 

yang berwujud Vertikal yakni antara masyarakat dengan pihak industri 

tersebut. Ini terlihat adanya aksi protes (demo) yang dilakukan oleh 

masyarakat yang tidak setuju akan pembangunan industri tersebut. 

Sehingga menimbulkan pandangan masyarakat yang buruk terhadap 

industri tersebut, patiispasinya masyarakat pada proses pembangunan tidak 

pernah ada dan persoalan tanah msyarakat yang terpakai tidak 

mendapatkan kejelasan dang anti ruginya.1 

Penelitian kedua yaitu dari Wahyudi (program S1 Ilmu Pemerintahan, 

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadyah Malang 

2009) dengan judul “ Dampak Pembangunan Kawasan Industri Kariangau 

(KIK) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa sebelum adanya industri di kelurahan Karingau, 

masyarakat memiliki tingkat penghasilan yang sangat rendah, dimana 

masyarakatnya sebagian besar sebagai buruh tani yang penghasilannya kurang 

memuaskan. Setelah adanya pembagunan kawasan industri, kesempatan dalam 

rangka meningkatkan pendapatan mereka terbuka seperti kesempatan bekerja 

di idustri atau berusaha disekitar industri dengan membuka warung makanan 

dan miuman serta usaha lainnya. Dengan adanya pengembangan kawasan 

                                                           
1 Nurhalidah.2006.Skripsi:dampak sosial industri instan terhadap masyarakat desa jatilengger 
kecamatan ponggok kabupaten blitar.universitas muhammdyah malang 
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Industri Karingau (KIK) membawa dampak terhadap perekonomian 

masyarakat seperti kesempatan bekerja di Industri meskipun dengan upah/gaji 

yang mereka terima belum mencapai standar upah minimum rata-rata (UMR) 

seperti yang terjadi pada industri-industri kecil dan industri sedang yang 

termasuk dalam jenis industri makanan dan minuman serta industri kerajinan 

dan rekayasa dalam memberikan upah/gaji terhadap para karyawannya rata-

rata memberikan gaji Rp 150.000 sampai Rp 400.000, per bulannya, sedangkan 

upah minimum rata rata UMR yang ditetapkan oleh pemerintah Kota 

Balikpapan yaitu sebesar Rp 550.000,00, akan tetapi dengan adanya 

pengembangan kawasan industri Karingau (KIK) walaupun dalam menerima 

gaji atau upah tidak mencapai upah minimum rata-rata (UMR), masyarakat 

menerima kehadiran industri tersebut.2 

Penelitian ketiga yaitu dari Nur Hayati (program S1 Ilmu pemerintahan, 

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadyah Malang 

2005) dengan judul “ Efektivitas Pengembangan Home Industri Batik Gedog 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat” yang berisi bahwa efektivitas 

kebijakan pengembangan Home Industri dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Karek yang dilakukan oleh Dinas 

Perindustrian, perdagangan dan koperasi cukup berhasil dengan memberikan 

bantuan pengembangan permodalan, dilakukan untuk membantu 

mengembangjan usaha home industri batik gedog. Begitu juga pengembangan 

                                                           
2 Wahyudi.2009.Skripsi:Dampak embangunan kawasan industri karingau (KIK) terhadap 
kesejahteraan masyarakat.Universitas muhammadyah malang 
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produksi dapat tercapai dengan tersedianya lokasi atau daerah pemasaran. 

Pengembangan pemasaran dapat dilihat dari kondisi pengrajin batik gedog 

yang telah memasarkan hasil produksinya keluar daerah, yaitu yogya, solo dan 

bahkan ada yang sampai keluar pulau jawa. home industri mempunyai peranan 

yang strategis, baik dalam aspek pemerataan kesempatan kerja dan usaha, 

pemerataan pendapatan, peyebaran lokasi yang mendukung pembangunan 

daerah maupun dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan 

industri ini sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

juga menyerap banyak tenaga kerja yang sebagian besar masyarakat bekerja di 

kawasan pertanian.3

                                                           
3 Nur Hayati.2005.Skripsi:efektifitas home industri batik gedog dalam meningkatkan pendapatan 
masyarakat.universitas muhammadyah malang 
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Ketiga penelitian terdahulu diatas merupakan rujukan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian, ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti.  

Adapun beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu, menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang menimbulkan 

dampak positif yaitu adanya peningkatan pendapatan masyarakat, setelah pembangunan 

kawasan industri, pengalihan pekerjaan dari petani menjadi bekerja di industri, atau 

membuka usaha disekitar industri dengan membuka warung makanan dan miuman serta 

usaha lainnya. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu, terjadinya konflik yang berwujud Vertikal yakni antara masyarakat 

dengan pihak industri tersebut. Ini terlihat adanya aksi protes (demo) yang dilakukan oleh 

masyarakat yang tidak setuju akan pembangunan industri tersebut. Serta  

B. Industri 

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku 

dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang 

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.4 

Menurut Sukirno pada bukunya yang berjudul Pengantar teori Mikroekonomi, 

Industri memiliki dua pengertian, pertama adalah pengertian secara umum yaitu 

perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong 

ke dalam sektor sekunder. Pengertian kedua adalah pengertian yang dipakai dalam teori 

ekonomi yaitu kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang 

sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar.5 

                                                           
4 Peraturan pemerintah Rakyat Indonesia tahun 2017 tetang pembangunan sarana dan prasarana industri 
5 Sukirno.1995.Jakarta:Teori mikroekonomi.Raja grafindo persada 
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Sedangkan menurut Hasibuan dalam bukunya berjudul Ekonomi Industri, 

Pengertian industri secara makro adalah semua sektor-sektor yang dapat menghasilkan 

nilai tambah dan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu industri yang 

menghasilkan barang-barang dan industri yang menghasilkan jasa-jasa. Pengertian 

industri secara mikro diartikan sebagai kumpulan perusahaan-perusahaan yang dapat 

menghasilkan barang-barang yang homogen atau saling dapat mengganti secara erat.6 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Industri adalah bentuk kegiatan 

ekonomi masyarakat yang mengelola bahan-bahan dari sumber daya lingkungan 

menjadi bahan-bahan yang lebih bernilai tinggi penggunaanya. 

Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 257/MPP/Kep/7/1997, industri diklasifikasikan menurut 

besarnya jumlah investasi, sebagai berikut:  

a. Industri kecil dan menengah, merupakan jenis industri yang memiliki investasi 

sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00.  

b. Industri besar, yaitu industri yang investasinya lebih dari Rp.5.000.000.000,00  

Nilai investasi tersebut tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Biro 

Pusat Statistik (dalam, Direktori Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung, 2013), 

mengklasifikasikan industri berdasarkan pada jumlah tenaga kerja yang digunakan, yaitu: 

a. Industri besar, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih.  

b. Industri sedang, yaitu industri yangg menggunakan tenaga kerja 20-99 orang.  

c. Industri kecil, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 5-19 orang.  

                                                           
6 Hasibuan.1994.Ekonomi Industri:persaingan, monopoli, dan regulasi.Jakarta:PT Pustaka LP3ES 
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d. Industri kerajinan rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 1-

4 orang.7 

Wigjosoebroto dalam sutanta mengklasifikasikan jenis-jenis industri 

berdasarkan pada aktivitas aktivitas umum yang dilaksanakan, sebagai berikut : 

a. Industri penghasilan bahan baku (the primary row-material Industry), yaitu 

industri yang aktivitas produksinya mengolah sumber daya alam guna 

menghasilkan bahan baku maupun bahan tambahan lainnya yang dibutuhkan 

oleh industri penghasil produk atau jasa. industri tipe ini dikenal sebagai 

“ekstraktif atau primary industri”. contoh : Industri perminyakan, industri 

pengolah biji besi, dll. 

b. Industri manufaktur (the manufacturing industries), adalah industri yang 

memproses bahan baku guna dijadikan bermacam-macam bentuk atau model 

produk, baik yang berupa produk setengah jadi (semi manufactured) ataupun 

yang sudah berupa produk jadi (finshed goods product). Disini akan terwujud 

suatu transformasi proses baik secara fisik maupun kimiawi terhadap input 

material dan akan memberi nilai tambah yang lebih tinggi terhadap material 

tersebut. Contoh : Industri permesinan, industri mobil, industri tekstil. 

c. Industri penyalur (distribusution industries), adalah industri yang memiliki fungsi 

untuk melaksanakan proses distribusi baik untuk row material maupun finished 

goods product. Row materials maupun finished goods product (manufactured 

goods) akan didistribusikan dari produsen ke produsen yang lain dan dari produsen 

ke konsumen. Operasi kegiatan ini meliputi aktifitas-aktivitas buying dan selling, 

storing, sorting, grading, packaging, dan moving goods (transportasi). 

                                                           
7 Keputusan presiden no.41 tahun 1996 dan surat keputusan mentri perindustrian dan perdagangan nomer 
50/MPP/KEP/2/1997 
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d. Industri pelayanan/jasa (service industries), adalah industri yang bergerak dibidang 

pelayanan atau jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktivitas industri yang 

lain maupun langsung memberikan pelayanan/jasa kepada konsumen. Contoh : 

bank, jasa angkutan, rumah sakit, dan lain-lainnya.8 

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, industri 

dibagi menjadi 3. Industri Kecil, Menengah, dan Industri Besar. 

a. Industri Kecil 

Merupakan industri yang memperkerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja 

dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Industri menengah merupakan industri yang memenuhi ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Memperkerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki 

Nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 atau; 

2. Memperkerjakan paling sedikit 20 orang Tenaga Kerja dan memiliki 

Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 

c. Industri Besar merupakan Industri yang memperkerjakan paling sedikit 20 

orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari 

Rp15.000.000.000,009 

Industri dapat menjadi tolak ukur suatu kemajuan dan kemakmuran suatu 

negara. Karena kebanyakan negara maju adalah negara industri seperti negara china 

dan India. Sedangkan indonesia adalah negara yang masih berkembang. Maka 

industri sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan suatu negara. 

                                                           
8Wigjosoebroto, sritomo.1991.Tata letak pabrik dan pemindahan bahan.Surabaya: Penerbit guna widya 
9 Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2014 
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Keberhasilan suatu perekonomian negara ditentukan oleh berapa industri yang 

berkembang di negara tersebut. Selain itu Industri juga dapat menekan angka 

Import Negara Indonesia dan tentunya juga akan meningkatkan angka ekspor 

negara.  

Industri memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia tidak hanya dalam 

segi ekonomi saja, namun juga dari segi keterampilan sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam berkreatifitas untuk menghasilkan suatu barang atau 

jasa. masyarakat dengan ide-ide kreatif akan sangat dibutuhkan bagi berkembangnya 

suatu industri itu sendiri, baik industri mikro mapupun industri makro. 

C. Dampak pembangunan Kawasan Industri 

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki tingkat perekonomian rendah. 

Untuk meningkatkan perekonomian, maka pembangunan adalah salah satu cara 

dilakukan untuk meningkatkan pereklonomian negara. Pembangunan kawasan industri 

suatu yang diharuskan karena jumlah angkatan kerja yang banyak dan tidak mungkin 

jika dapat di atasi dengan sektor pertanian saja. Dengan adanya industri akan ada 

banyak tenaga kerja yang terserap. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup 

yang lebih baik.Upaya-upaya untuk memperoleh kesejahteraan atau taraf hidup yang 

lebih baik merupakan hak semua orang dimanapun berada. Khususnya di Negara 

Negara berkembang seperti, pembangunan merupakan pilihan penting guna terciptanya 

kesejahteraan penduduknya.10 

Pembangunan kawasan industri dilakukan bukan hanya untuk memproduksi dan 

menghasilkan suatu barang dan jasa, namun sektor industry juga dapat memberikan 

                                                           
10 Hukum lingkungan dan ekologi.Hal:19 
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harapan baru bagi lingkungan yang dihuninya, yaitu sebagai pembuka lapangan 

pekerjaan.Dengan begitu pembangunan kawasan industri dapat dikatakan sebagai 

sarana untuk mensejahterakan masyarakat.Namun demikian pembangunan kawasan 

industri juga memberikan dampak. Terdapat dua dampak yang terjadi akibat 

pembangunan kawasan industri : 

1. Dampak langsung 

Perkembangan industri yang meningkat di Negara ini dikarenakan 

kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mendapatkan kualitas 

hidup yang lebih baik dan sejahtera. Kegiatan suatu industri dan teknologi dapat 

berjalan baik dan berkesinambungan apabila unsure-unsur pokok penunjang 

kegiatan industri dan teknologi tersedia. Tanpa adanya unsur pokok penunjang 

kegiatan tersebut, industri dan teknlogi tidak akan dapat berjalan. Adapun 

unsure-unsur pokok yang dimaksudkan tersebut adalah :11 

a. Sumber Daya Alam, seperti bahan baku, air, energy, dll. 

Sumber Daya Alam hayati adalah unsure-unsur hayati di alam yang 

terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuan dan sumber daya alam 

hewani (satwa) yang bersama dengan unsure non hayati disekitarnya secara 

keseluruhan membentuk ekosistem. 

b. Sumber Daya Manusia, meliputi tenaga kerja dan keahlian. 

Pada akhir dasawarsa pembangunan PBB yang pertama, para 

cendekiawan mulai mempertanyakan validitas asumsi dasar kearifan 

production centered development, yang mencapai determinan keberhasilan 

pembangunan pada variable-variabel ekonmi makro seperti capital, capital 

output ratio, sumber alam dan sebagainya. Mereka berpaling pada 

                                                           
11 Wardhana.2004.Dampak pencemaran lingkungan.andi.Hal:23 
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determinan mikro-individual, yaitu kualitas sumber daya manusia, sebagai 

factor yang amat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. (David 

McClelland (1967) misalnya, berpendapat bahwa suatu kualitas psikologis 

sumber daya manusia yang disebut achievement motivation, yaitu dorongan 

yang amat sangat kuat untuk selalu berprestasi karena melalui proses 

mengejar prestasi akan terpuaskan inner feeling of personal accomplishment 

menjadi determinan utama keberhasilan pembangunan.12 

Sumber Daya Manusia merupakan elemen utama organisasi atau suatu 

perusahaan selain teknlogi dan modal. Karena manusia itu sendiri yang 

mengendalikan yang lain. Manusia yang memilih teknologi, manusia yang 

mencari modal.Manusia yang menggunakan dan memelihara suatu 

organisasi atau perusahaan tersebut. 

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu factor yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan di samping factor yang lain seperti modal.Oleh 

karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas 

dan efesiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang 

dikenal dengn managemen sumber daya manusia (MSDM).13 

Maka dari itu dalam suatu perusahaan atau suatu industri sumber daya 

manusia adalah sumber daya yang paling penting untuk dikembangkan, 

karena manusia yang menjalankan, mengawasi dan menghasilkan produksi 

pada suatu Industri itu sendiri. Manusia sangat berperan penting terhadap 

segala proses Industri. sumber daya manusia yang dibutuhkan juga  

                                                           
12 Tjokowinorto.2001.pembangunan dilema dan tantangan.pustaka pelajar.Hal:48 
13 Hariandja.2002.managemen sumber daya manusia.gramedia widia sarana.Hal:2 
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harus mengikuti standard yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai 

dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh manusia. Selain 

itu keterampilan-keterampilan yang dimiliki juga akan terus dikembangkan 

bersamaan dengan berkembangnya industri yang berjalan. Sehingga 

semakin lama indutri yang dijalankan akan meningkat dan semakin besar 

dan tentunya memberikan manfaat bagi manusia yang memproduksi 

maupun masyarakat yang membeki hasil dari produksi tersebut. 

c. Sarana dan prasarana, seperti lahan dan peralatannya. 

Dalam industri, sarana dan prasarana juga penting, karena merupakan 

tempat proses produksi. Menurut Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia 

Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembngunan Sarana dan Prasarana Industri, 

sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu 

yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.14 

Yang dimaksud sarana dan prasarana disini tidak hanya lokasi Industri 

saja melainkan sarana jalan raya dan sarana-sarana umum yang menunjang 

suatu industri seperti tempat ibadah, tempat kesehatan, dan lain sebagainya. 

Sehingga tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan sosial yang akan 

muncul dalam segi agama, fisik, dan lainnya setiap individu, demi 

memperlancar dan mempermudah jalannya suatu industri. 

Ketiga unsure pokok tersebut saling berinteraksi sehingga kegiatan industri 

dan teknologi dapat berlangsung. Semua kegiatan dalam bidang industri dan 

teknologi pada mulanya dimaksudkan untuk meingkatkan kualitas hidup 

                                                           
14 Peraturan pemerintah rakyat Indonesia tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industri  



 

24 
 

manusia, ternyata pada sisi lain dapat menimbulkan dampak yang justru 

merugikan kelangsungan hidup manusia, dampak yang menimbulka kerugian 

harus dicegah. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu oleh kegiatan 

industri dan teknologi.15 

Ketiga Unsur pokok tersebut sangat penting bagi berjalannya suatu industri, 

Sehingga harus terus dijaga keseimbangnnya agar tidak saling memberikan 

pengaruh buruk bagi unsur pokok lainnya. Sarana dan prasarana harus tetap 

terjaga agar proses produksi dalam industri dapat terus berjalan dengan lancar 

dan tidak memberikan kesulitan bagi SDM untuk melaksanakan tugas produksi.  

2. Dampak tidak langsung 

Dampak industri teknologi terhadap kehidupan manusia ada yang bersifat 

tidak langsung.Dampak tak langsung ini pada umumnya berhubungan dengan 

masalah sosial masyarakat, atau lebih sering diungkapkan sebagai dampak 

psikososioekonomi. Dampak tak langsung akibat adanya industri dan teknologi 

antara lain dapat dilihat dari : 

a. Urbanisasi 

Salah satu dampak tidak langsung dari kawasa industri adalah 

urbanisasi. Industri telah menjadi magnet sehingga menarik banyak tenaga 

kerja. Tidk hanya pekerja dari sekitar industri saja namun pekerja dari luar 

daerah berbondong-bondong datang dan menetap di sekitar kawasan 

industri. menetap dalam artia mereka menyewa rumah atau menyewa kamar 

kos seingga jarak antara tempat tinggal dengan industri menjadi dekat dan 

tidak menghabiskan terlalu banyak biaya untuk transportasi. 

                                                           
15 Wardhana.2004.Dampak pencemaran lingkungan.Andi.Hal:23 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Urbanisasi adalah 

perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa (kota kecil) ke kota 

besar.  

Masyarakat pedesaan yang semula bekerja pada bidang pertanian, 

namun karena adanya daya tarik industri di daerah perkotaan, berpindah ke 

daerah industri. Karena mereka tidak berbekal keahlian, maka mereka 

pindah ke daerah industri untuk sekedar menjadi tenaga kerja (buruh) 

kasar.Sebagai tenaga kasar sudah barang tentu penghasilan mereka hanya 

pas-pasan, sekedar untuk dapat hidup.Tempat tinggal mereka pun seadanya, 

dibedeng-bedeng atau asrama sederhana.Penataan tempat tinggal dan 

lingkungan yang seadanya mengakibatkan lingkungan menjadi kumuh, 

kotor, tidak sedap dipandang. Akibat atau dampak tak langsung ini sudah 

pasti akan mengurangi kualitas hidup dan kenyamanan hidup.16 

Selain itu masyarakat luar daerah yang bekerja di kawasan industri juga 

dapat menyewa tempat tinggal disekitar industri yang telah di sediakan oleh 

masyarakat Desa yang juga meraup keuntungan dari Industri tersebut. 

Urbanisasi juga menyebabkan pertambahan penduduk kota semakin 

cepat, yang pada gilirannya akan menyebabkan timbulnya berbagai macam 

dampak lingkungan baik positif maupun negative. Adapun beberapa 

dampak negative dari urbanisasi terhdap lingkungan adalah : 

1. Berkurangnya ruang terbuka 

2. Masalah pencemaran air, termasuk intrusi air laut pada daerah pantai 

3. Masalah transportasi dan pencemaran udara 

4. Pencemaran udara akibat industri 

                                                           
16 Wardhana.2004.Dampak pencemaran lingkungan.Andi.Hal:21 
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5. Masalah sampah 

6. Menurunnya kebersihandan kesehatan lingkungan 

7. Pencemaran daerah pantai 

8. Masalah pendidikan lingkungan17 

b. Etika  

Dampak tidak langsung selanjutnya adalah etika, disini etik sangat 

penting karena berkaitan dengan kenyamanan lingkungan sekiar kawasan 

industri. Kata etika berasal dari bahasa yunani. Yaitu ethos Secara 

etimologis, etika adalah ajaran tentang baik-buruk.Yang diterima umum 

tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya.Etika bisa disamakn 

artinya dengan moral. Akhak, dan kesusilaan.Etika berkaitan dengan 

masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan predikat nilai susila atau tidak susila, baik dan 

buruk.Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai 

etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruk perbuatan manusia.Etika 

memiliki makna yang berfariasi. Bertens menyebutkan ada tiga jenis makna 

etika sebagai berikut 

1. Etika dalam arti nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi 

seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. 

2. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral (yang dimaksud disini 

adalah kode etik) 

3. Etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang yang baik dan yang buruk. Disii 

etika sama artinya dengan filsafat moral.18 

                                                           
17 Ischak.2001.Dampak urbanisasi terhadap lingkungan.dalam jurnal Humaniora.Vol:XIII.no 3/2001.Hal:278 
18 Herimanto.2011.Ilmu sosial&budaya dasar.Bumi aksara.Hal:27 
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Dalam hal ini etika merupakan salah satu faktor yang berpengaruh bagi 

kesejahteraan lingkungan masyarakat yang bekerja di dalam kawasan 

industri maupun masyarakat yang membuka usaha atau masyarakat yang 

memiliki tempat tinggal di sekitar kawasan industri. daya tarik industri yang 

telah mengakibatkan banyak tenaga kerja yang datang dari luar daerah dan 

bertempat tinggal di kawasan industri memberikan dampak sosial berupa 

perubahan sosial yang menyebabkan ketidak nyamanan anatar warga, 

karena para pendatang memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda dengan 

masyarakat sekitar atau masyarakat asli sekitar Industri. Sehingga akan ada 

perubahan-perubahan yang di sekitar lingkungan kawasan industri. 

Perbedaan-perbedaan etika setiap individu akan menimbulkan banyak 

masalah sosial dan menciptakan suatu kondisi lingkungan yang tidak 

nyaman jika tidak ditangani dengan baik dan memberikan pengertian serta 

didasari dengan rasa toleransi antar warga asli maupun warga yang menetap 

sementara demi kenyamanan bersama. 

Etika dapat juga dibentuk jika setiap individu dapat memahami kondisi 

serta lingkungan yang sedang ditinggali sekarang meskipun hanya 

sementara. Perbedaan-perbedaan kebudayaan akan menjadi suatu masalah 

jika tidak dapat saling diterima oleh antar masyarakat, meskipun menurut 

individu itu sendiri hal tersebut adalah hal yang wajar dan tidak merugikan 

orang lain. 

c. Kriminalitas 

Kriminalitas atau tindakan kejahatan adalah tingkah laku yang 

melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga mayarakat 

menentangnya (anonym). Tindakan kriminalitas sangat berdampak negative 
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terhadap kehidupan bermasyarakat antara lain dapat menimbulkan rasa 

tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan. Disamping itu banyak 

materi yang terbuang sia-sia (Kartoo 1999)19 

Dalam suatu kawasan industri terdapat banyak sumber daya manusia 

yang menetap, hal tersebut juga memberikan daya tarik bagi orang-orang 

jahat untuk mendapatkan mangsanya. Kondisi kawasan industri yang sangat 

ramai memberikan kesempatan bagi para pencuri untuk melakukan 

kriminalitas seperti pencurian motor, penodongan, perampokan dan lain 

sebagainya. Dan karena banyak juga masayarakat pendatang yang belum 

paham dan belum mengetahui seluk beluk daerah yang sedang mereka 

tinggali, kana dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. 

Kriminalitas akan selalu terjadi dimana-mana sehingga para individu 

pun harus bisa menjaga diri sendiri dan sekitarnya agar tidak menimbulkan 

suatu ancaman bagi diri sendiri secara fisik maupun financial. 

d. Sosial Budaya 

Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat yunani kuno menyatakan 

dalam ajarannya, bahwa manusia adalah zoon politicon artinya bahwa 

manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam 

masyarakat. Karena sifatnya yang selalu ingin bergaul dengan orang lain, 

maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai individu 

mempunyai keadaan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai 

makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia hidup, 

lahir dan berkembang di dalam masyarakat. Sebagai idividu manusia tidak 

                                                           
19 Lomenta, chrisian Y.,Kekenusa Jhon S.,Hatidja, Djoni.,2012.analisis jalur factor-faktor penyebab kriminalitas 
di kota Manado.dalam jurnal Ilmiah Sains.Vol:XII.no:2/2012.Hal:2 
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dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkan dengan mudah tanpa 

bantuan orang lain.20 

Orang yang bekerja dalam bidang industri pada umumnya dibatasi oleh 

waktu yang ketat agar produksi yang tinggi dapat dicapai.Bila perlu keerja 

lembur atau kerja bergilir (shift) diberlakukan bagi para pekerja. Semuanya 

dilakukan untuk memperoleh tingkat produksi yang tinggi. Suasana kerja di 

pabrik pada umumnya bising dan pemandangan yang tanpak hanyalah 

peralatan dan mesin yang itu-itu juga (monoton). Keadaan seperti itu 

menyebabkan pekerja di pabrik mudah dihiggapi ketegangan jiwa (stress). 

Penyakit ketegangan jiwa dapat berlanjut menjadi penyakit hipertensi, 

penyakit jantung, dan penyakit-penyakit lainnya.Penyakit-penyakit yang 

disebabkan oleh keadaan tersebut sering disebut sebagai environmental 

desease yang pengobatannya memerlukan pendekatan dari berbagai macam 

aspek sosial kemasyarakatan. Untuk mengatasi ketegangan jiwa (stress) 

seperti orang berusaha menurunkannya dengan mengunjungi tempat 

hiburan, bioskop, diskotik dan lain sebagainya. Seringkali pula untuk 

menguranginya atau melupakan ketegangan tersebut mereka minum-

minuman keras yang dapat berlanjut pada tindakan-tindakan kekerasan. 

Pertunjukan ditempat hiburan acapkali tidak sesuai dengan budayakita, 

bahkan tidak jarang yang menjurus ke arah pornografi yang pada akhirnya 

dapat membawa ke arah prostitusi. Berkembangnya tempat-tempat hiburan 

dengan segala kelengkapannya seperti tersebut di muka udah barang tentu 

berdampak pada sosial budaya masyarakat.21 

                                                           
20 Herimanto.,winarno.2011.Ilmu Sosial&budaya dasar.Bumi aksara.Hal:44 
21 Wardhana.2004.Dampak pncemaran lingkungan.Andi.Hal:22 



 

30 
 

Maka dari itu manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup 

sendiri dan bergantung pada manusia manusia lainnya, lingkungan sosial 

dalam suatu kawasan industri sangat penting agar dapat menciptakan suatu 

kondisi kekeluargaan yang nyaman dan saling mengingatkan agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh satu sama lain dan demi kebaikan 

bersama. Hal tersebut juga mencegah permasalahn-permasalahn yang akan 

timbul dan nantinya akan berdampak bagi industri itu sendiri. 

D. Pengertian Kesejahteran sosial 

Kesejahteraan sosial menurut walter A. Friedler dalam bukunya yang bejudul 

introduction to social welfare, mengemukakan konsep kesejahteraa sosial, kosep 

tersebut sebagai berikut : Kesejahteraan sosial adalah system yang terorganisasi dari 

pelayaan-pelayanan sosial dan institusi-instiusi yang dirancang untuk membantu 

individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan 

yang memadai dan relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat 

mengembangkan kemampuan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan  kebutuhan-

kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.22 

Sedangkan menurut UU No 6 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, bahwa 

kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana terpenuinya kebutuhan material, spiritual, 

dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi secara umum kesejahteraan sosial 

dapat diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, 

pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan terpenuhinya kebuthan-kebutuhan 

tersbut maka seseorang akan di anggap sejahtera. 

                                                           
22 Fahrudin.2012.pengantar kesejahteraan sosial.refika aditama.Hal:9 
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Kesejahteraan adalah suatu konsep terpenting dalam kehidupan masyarakat, 

masyarakat hidup untuk mencapai suatu kesejahteraan. Kesejahteraan tidak hanya 

diukur dari segi ekonomi saja, namun dari segi sosial, budaya, dan sebagainya. Maka 

dari itu manusia terus berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budayanya 

agar dapat mencapai suatu kesejahteraan. Jika kehidupan sejahtera diperoleh maka 

tidak akan ada masalah-masalah ekonomi, sosial maupun budaya yang akan timbul 

dalam dirinya dan tentunya individu juga tidak akan merugiakn orang lain jika segala 

kebutuhan hidupnya dirasa sudah cukup dan terpenuhi, dalam artian sejahtera. 

Secara umum manusia akan merasa hidupnya sejahtera jika ia hidup dalam 

lingkungan yang baik, memiliki pekerjaan yang tetap dengan gaji yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dapat berkumpul dengan keluarga dan 

mendapatkan akses kemanapun dengan mudah. Meskipun sifat dasar manusia adalah 

serakah dan tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya saat ini 

dan akan terus berusaha meningkatkannya lagi. 

E. Pengertian Pembangunan 

Pembangunan telah mengalami perluasan makna, namun di dalamnya tetap 

menganggap pertumbuhan sebagai point yang penting. Menurut Samuelson dan 

Nordhaus, pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial atau output 

nasional negara, yang menentukan tingkat standar hidup negara tersebut. Pembangunan 

secara luas dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang meliputi berbagai 

perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi 

nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan 

ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Guna mencapai sasaran yang 

diinginkan dalam pembangunan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan 

pada tiga hal pokok, yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok 



 

32 
 

bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, dan meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial 

dalam kehidupannya.23 

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral 

yang maksudnya adalah suatu kata yang diguakan untuk menjelaskan proses dan usaha 

untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, dan infrastruktur masyarakat, 

dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, “pembangunan” disejajarkan dengan 

kata “perubahan sosial”. Bagi penganut pandangan ini, konsep pembangunan adalah 

berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti, pembangunan model 

kapitalisme, pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia, 

da seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori sosial 

ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menjadi pandangan yang menguasai 

hamper setiap diskursus mengenai perubahan sosial. 

Sementara itu, di lain pihak terdapat suatu pandangan lebih minoritas yang 

berangkat dari asumsi bahwa kata “pembangunan” itu sendiri adalah sebuah discourse, 

suatu pendirian atau suatu paham, bahkan meruakan suatu ideologi dan teori tertentu 

tentang perubahan sosial. Dalam pandangan yang disebut terakhir ini konsep 

pebangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat netral, melainkan suatu “aliran” dan 

keyakinan ideologis dan teoretis serta praktik mengenai perubahan sosial. 

Kata pembangunan menjadi diskursus yang dominan di Indonesia erat 

kaitannya dengan munculnya pemerintahan orde baruu. Selain sebagai semboyan 

mereka, kata pembangunan juga menjadi nama bagi pemerintah orde baru, hal itu dapat 

dilihat bahwa nama cabinet pemerintahan orde baru selalu dikaitkan dengan kata 

pembangunan. Meskipun kata pembangunan sesungguhnya telah dikenal dan 

                                                           
23 Todaro, M.P.,S.C.Smith.2006.Pembangunan Ekonomi (Ed.9).Jakarta:Erlangga 
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digunakan sejak masa orde lama.Kata pembangunan dalam konteks orde baru, sangat 

erat kaitannya dengan discource development yang dikembangkan oleh Negara Negara 

barat.Uraian berikut mencoba melakukan penyelidikan secara kritis terhadap discource 

development yang menjadi sumber dari diskursus pembangunan di Indonesia. 

Namun jika dilihat secara lebih mendalam dari pengertian dasarnya, 

pembangunan merupakan suatu istilah yang dipakai dalam bermacam-macam konteks, 

dan seringkali digunakan dalam konotasi politik dan idiologi tertentu. Ada banyak kata 

yang mmpunyai persamaan makna dengan kata pembangunan, misalnya perubahan 

sosial, pertumbuhan,progress, dan modernisasi. Dari kata kata tersebut hanya istilah 

perubahan sosial yang member perubahan kea rah lebih positif. Oleh karena itu makna 

pembangunan bergantung pada konteks siapa yang menggunakannya dan untuk 

kepentingan apa, uraian mengenai pengertian pembangunan akan dilihat dari konteks 

sejarah bagaimana istilah tersebut dikembangkan. 

Jadi konsep pembangunan itu adalah suatu kategori sendiri, atau jenis dari suatu 

yang lebih besar.24 

Pembangunan akan mejadi suatu awal dari perubahan karena pembangunan 

akan memberikan dampak-dampak yang besar. Terutama pembangunan Industri, 

pembangunan adalah suatu solusi bagi Negara berkembang untuk meningkatkan 

produktifitas masyarakat yang akan memberikan dampak berupa peningkatan ekonomi 

suatu negara. Setiap pembangunan tidak hanya berdampak positif saja, namun juga 

berdampak negatif. Namun meskipun demikian pembangunan harus tetap dilakukan 

atas beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang bersangkutan.  

Bagi suatu negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Malaysia harus siap 

dengan bebagai macam pembangunan-pembangunan karena itu adalah suatu cara 

                                                           
24 Fakih.2009.Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi.insistpress.hal:10-13 
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negara untuk menciptakan kondisi masyarakat ayng lebih baik meskipun dampaknya 

tidak dapat dirasakan secara langsung, namun pembangunan akan lebih berguna dan 

lebih dapat dirasakan untuk masyarakat kedepannya. 

F. Pengertian Perubahan Sosial 

Perubahan sosial dalam analisis sosiologi menyangkut dorongan-dorongan 

perubahan sosial yang inheren dalam kontruksi tatanan sosial yang bersangkutan. 

Premis ini mencerminkan posisi masalah  sosiologis, yang terus berkembang sejak awal 

abad ke XIX. 

Hal ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia banyak terjadi perubahan tatanan 

sosial.Yang dimaksud tatanan sosial disini dapat berupa keadaan transisi dan rasosial, 

keadaan individual sampai ke kehidupan sosial seperti kelembagaan sosial dan struktur 

masyarakat. Misalnya dalam mengidentifikasi beberapa mekanisme keorganisasian, 

ekspoitasi dan alienasi, disorganisasi sosial tentang anomi dan sebagainya.Masalah 

perubahan sosial, dimulai dengan organisasi sosial. 

Simbiosis dan ikatan budaya adalah fundamental dan penting dalam 

menciptakan masyarakat bersama dan dalam mempertahankan integrasi sosial. Melalui 

proses sosialisasi, individu membutuhkan dan mengikuti pola-pola melalui simbiose 

dan aspek budaya dalam masyarakat. Individu akan saling tergantung dan saling 

mengikuti nilai-nilai, sehingga akan mempunyai dampak terhadap perilaku dan 

hubungannya dengan masyarakat. 

Dalam keadan normal dapat pula terjadi perubahan atau disorganisasi yang 

menyebabkan bermacam-macam, contohnya : 

1. Konflik norma, norma-norma dalam masyarakat dapat terjadi konflik dengan adanya 

perubahan-perubahan dalam berbagai pola atau aspek lain dari kehidupan yang 

menyebabkan disorganisasi. 
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2. Tingkat perubahan budaya waktunya tidak semua sama, tetapi terjadi cultural lag, yaitu 

tidaksamanya perkembangan antara budaya materi dengan mentalnya orang yang 

menerima budaya materi tersbut. 

3. Peraturan (system) yang tidak baik atau konflik antara manusia dengan lingkungannya 

(fisik, sosial, ekonomi, politik dan lain lain).25 

Dalam analisis marxisme perubahan sosial sangat terfokus dan direduksi pada 

perubahan struktur relasi eknomi. Dalam teori perubahan sosial yang terfokus pada 

perubahan ekonomi seperti itu, aspek lain termasuk kebudayaan, hegemoni idiologi, 

pendidikan, diskursus,serta relasi gender tidak diperhitungkan dalam perubahan sosial. 

Akan tetapi, buruh memiliki peran sentral dalam perubahan sosial.Analisis seperti ini 

mengakibatkan gerakan buruh dianggap pelaku utama perubahan sosial.Analisis 

seperti ini mengkibatkan gerakan buruh dianggap pelaku utama perubahan 

sosial.Analisis yang mereduksi system kapitalisme dalam hubungan majikan-buruh 

dalam relasi ekonomi ini sudah banyak direvisi.Salah satu revinya adalah analisis 

antireduksionis dan antiesensialis yang dipelpori oleh Alhusser. Bagi pengantar 

strukturalis ini system kapitalisme merupakan saling keterkaitan hubungan yang 

sangat komplek yang melibatkan banyak aspek seperti: pengetahuan dan teknologi 

pertanian:kebijaksanaan politik pemerintah; penanaman modal dan capital 

multinasional, serta proses eksploitasi kelas.26 

Bagi Krishna Mukti, perubahan sosial harus dimulai dari perubahaan batin 

individu karena individulah yang menciptakan masyarakat. Tanpa perubahan batin 

idividu perubahan dunia luar, perubahan system, hanya bersifat permukaan; yang 

berubah hanya kulit, sedangkan isinya tetap sama. Revolusi sosial sekalipun, tanpa 

                                                           
25 Soelaiman.1998.dinamika masarakat transisi.pustaka pelajar.Hal:89-90 
26 Fakih.2009.Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi.insispress.Hal:108-109 
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disertai transformasi psikologis tidak banyak artinya. Sejarah telah mencatat revolusi-

revolusi berdarah di berbagai Negara, tetapi perdamaian sejati belum terwujud di muka 

bumi. Manusia tetap bersifat keras dan penuh konflik dengan sesamanya. hanyalah 

melalui perubahan batin yang radikal dan menyeluruh di dalam individu, dapat 

terwujud perubahan sosial, suatu masyarakat baru dan kebudayaan baru.27 

Individu yang radikal akan menuntun pada suatu perubahan-perubahan sosial 

baik, dengan terus mengutamakan suatu kenyamanan dan pencapaian yang berdampak 

baik bagi manusia atau lingkungan masyarakat yang ditinggali. Sehingga perlu adanya 

suatu perubahan mindsate individu demi mencapai suatu perubahan yang sejahtera. 

G. Perubahan sosial di Pedesaan 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di pedesaan, 

misalnya datangnya kolonialis dengan berbagai ciri kebudayaan yang dibawanya, pola 

pendidikan, system ekonomi, politik pemerintahan dan banyakhal yang tidak mungkin 

dipisahkan dari factor spesifik seperti factor individual yang berpengaruh.Factor yang 

penting dalam kaitannya dengan pembicaraan ini adalah teknologi, yang sangat nyata 

berkaitan dengan perubahan sosial di pedesaan. Hal ini terjadi karena desa pada masa 

pascanasional ini, selalu dijadikan sasaran utama pembangunan.28 

Menurut Herbert Blummer, perubahan sosial merupakan sebuah usaha kolektif 

manusia untuk menegakkan terciptanya tata kehidupan baru. RALP tunner dan Lewis 

M. Killin mengkonsepsikan perubahan sosial sebagai kolektifitas yang bertindak secara 

terus menerus untuk meningkatkan perubahan dalam masyarakat atau kelompok. 

Perubahan sosial itu merujuk pada perubahan suatu fenomena sosial di berbagai tingkat 

kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu hingga tingkat dunia.29 

                                                           
27 Ari basuki.2008.Perbandingan antara pemikiran karl marx dengan pemikiran J. Krishnamurti tentang 
perubahan sosial.dalam jurnal Humaniora.Vol:XX.no 3/2008.Hal:309 
28 Soelaiman.1998.dinamika masarakat transisi.pustaka pelajar.Hal:121 
29 J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto.2007.Sosiologi:Teks pengantar dan terapan.Jakarta:Kencana.Hal:363 
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Sedangkan menurut Agus Salim, perubahan sosial suatu bentuk peradapan umat 

manusia akibat adanya pertambahan perubahan alam, biologis, fisik, yang terjadi 

sepanjang kehidupan manusia. Perubahan sosial memiliki cangkupan dari yang 

sederhana seperti dalam lingkungan keluarga hingga yang paling lengkap seperti 

kelembagaan dalam masyarakat. Perubahan sosial memiliki tiga kelompok teori yang 

bersifat melingkar (cyclic theory) yaitu : 

a. Kelompok teori yang didominasi oleh perkembangan material dalam setiap 

pandangannya tentang realita, 

b. kelompok teori yang didominasi oleh pandangan nonmaterial dalam setiap 

pandangannya setiap realita, 

c. kelompok teori yang didominasi perpaduan wawasan antara material dan 

nonmaterial dalam setiap pandangannya tentang realita.30 

Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan sudut 

pandangnya. Misalnya dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sistem sosial. Hal 

tersebut dikarenakan keadaan sistem sosial yang kompleks, tidak hanya berdimensi 

tunggal melainkan muncul sebagai kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai 

komponen. Adakalnya perubahan sosial terjadi sebagian kecil saja, terbatas ruang 

lingkupnya, tidak menimbulkan akibat yang besar terhadap unsur lain dari sesama 

sistem. Tidak terjadi perubahan yang menyeluruh atas unsur-unsurnya meski di 

dalamnya terjadi sedikit demi sedikit.31 

Terjadinya perubahan sosial khususnya di Wilayah Pedesaan juga dipengaruhi 

oleh pembangunan Industri. tidak dapat dipungkiri memang wilayah pedesaan 

                                                           
30 Agus Salim.2002.Perubahan sosial:Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia.Yogyakarta:Tiara 
Wacana Yogya.Hal:1-2 
31 Piotr Sztompka.2010.Sosiologi Perubahan Sosial.Jakarta:Prenada.Hal:3-4 
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merupakan sasaran bagi pembangunan industri, selain karena lahannya yang masih luas 

dan jauh dari keramaian kota, hal tersebut juga memberikan keuntungan bagi 

masyarakat desa. Karena dengan adanya industri, maka peluang untuk mendapatkan 

pekerjaan pun sangat luas dan terbuka. Masyarakat dapat memanfaatkan hal tersebut 

utuk mendapatkan pekerjaan dengan bekerja di perindustrian dan juga dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan berdagang makanan dan minuman 

disekitar perindustrian. 

H. Pengertian Lapangan Pekerjaan 

Secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan ekonomi dengan 

tingkat pengangguran adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut 

sangat berkaitan, karena tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan tingkat 

perekonomian masyarakat menjadi rendah. Maka untk menyelesaikan masalah 

pengangguran, perlu adanya perluasan lapangan pekerjaan di setiap daerah bahkan 

daerah terpencil sekalipun. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

33 Tahun 2013 perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan 

yang tersedia. Pembangunan adalah sebuah solusi yang dapat digunakan untuk 

menekan angka kemiskinan suatu negara, karena dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan secara besar-besaran. Dalam satu Industri bisa menyerap kurang dari 100 

tenaga kerja. Setiap individu berhak untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat 

memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Pembangunan-

pembangunan industri yang menciptakan lapangan pekerjaan sangat diharapkan oleh 

masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan maupun masyarakat yang ingin beralih 

profesi karena pendapatan sebelumnya yang minim. 

 


