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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu sangat penting dalam memperkuat penelitian seorang 

peneliti, dimana penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan untuk memperkuat teori 

dari suatu penelitian. Peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi 

sebagai acuan dalam melakukan penelitian. 

 Penelitian yang pertama dilakukan oleh Nur Wiwin Afifah dan Sugeng Harianto, 

pada tahun 2014 dan berjudul “Dampak Negatif Industri Pt. Semen Indonesia Terhadap 

Masyarakat Desa Temandang”. Dimana penelitian yang dilakukan oleh beliau membahas 

tentang adanya sebuah pabrik semen yang memberikan dampak negatif dan dampak 

positif.  

Persamaan Perbedaan 

• Pabrik PT. Semen Indonesia 

memberikan CSR untuk 

masyarakat sekitaran yang dikira 

menerima dampak dari adanya 

pabrik tersbut 

• Antara PT. Semen Indonesia 

dengan Pabrik Gula Djombang 

Baru sama-sama memiliki dampak 

negatif seperti merusak lingkungan 

sekitar dengan adanya 

pengoperasian pabrik tersebut. 

• Dari aspek ekonomi terjadi 

perubahan yang progress dan 

regress. 

. 

 Referensi yang kedua dilakukan sebuah penelitian oleh Oktavia Susanti Ningrum 

yang berjudul “Analisis Kualitas Badan Air Dan Kualitas Air Sumur Disekitar Pabrik 
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Gula Rejo Agung Baru Kota Madiun”. Dimana penelitian tersebut membahas tentang 

kualitas air sumur yang tercemar akibat pembuangan limbah di sungai. 

Persamaan 

• Air sungai di sekitaran pabrik gula menjadi tercemar karena pembuangan 

limbah yang langsung kesungai dan hal tersebut membuat sumur yang dimiliki 

warga sekitar tercemar menjadi keruh dan berbau.  

 

 Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Maghfiro Ima, M. Saleh Soeaidy 

dan M. Rozikin yang berjudul Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah 

Industri Pabrik Gula Tjoekir. Dimna penelitian tersebut berisi tentang dampak negatif dan 

positif apa saja yang dirasakan oleh masyarakat sekitaran pabrik gula. 

Persamaan Perbedaan 

• Pihak pabrik sendiri memberikan 

CSR yang harus diterima oleh 

masyarakat karena itu menjadi 

kewajiban sebuah perusahaan, 

tetapi CSR yang diberikan oleh 

pihak pabrik dari pabrik gula 

Tjoekir ataupun pabrik gula 

Djombang Baru dirasa kurang. 

Karena masyarakatnya sendiri 

merasakan dampak yang tidak 

sebanding dengan CSR yang telah 

diberikan. 

• Masyarakat yang bertempat 

tinggal disekitar sungai itu sendiri 

kurang sadar akan pentingnya 

menjaga kebersihan lingkungan. 

Karena masyarakat diseitaran 

pabrik itu sendiri masih saja ada 

yang membuang sampah disungai. 

• Limbah padat dari proses 

pembuatan gula atau biasanya 

disebut “Blotong” biasanya 

dibauat masyarakat sekitar pabrik 

untuk dibuat menjadi pupuk. 
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 Penelitian keempat dilakukan oleh Yani Mohammad, Ikawati Purwaningsih dan 

Mas Nandang Munandar, pada tahun 2012 dan berjudul Penilaian Daur Hidup (Life Cycle 

Assessment) Gula pada Pabrik Gula Tebu. Dimana penelitian tersebut membahas tentang 

bagaimana limbah yang disebabkan oleh proses penggilingan. 

Persamaan 

• Antara kedua pabrik sendiri juga menjaga kualitas dari tebu sebelum dilakukan 

proses penggilingan. 

• Limbah-limbah yang dihasilkan oleh pihak pabrik kurang adanya pengolahan 

sehingga limbah tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi, limbahnya 

menimbulkan dampak negatif. 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Dinamika Konflik 

 Dinamika menurut (Kartono : 2007) sendiri adalah suatu bentuk perubahan baik 

itu bersifat besar-besaran maupun secara kecil, cepat ataupun lambat, yang nyata dan 

berhubungan dengan sesuatu kondisi keadaan. Menurut Munir (2001:16), dinamika 

adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lan dan 

saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem 

mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur 

lainnya. 

 Dinamika ialah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, 

bergerk dan dapat menyesuaikan diri dimana jika sesuatu berubah maka beberapa hal 

tersebut juga bisa berubah sesuai dengan eprubahan yang ada ( Wildan Zulkarnain, 

2013:25)  
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 Penyebab munculnya konflik sendiri biasanya disebabkan oleh tiga hal yakni 

ketidak cocokan satu sama lain, perilaku antar individu dan perasaan. Konflik menurut 

(Fisher:1990) adalah situasi sosial dimana ada ketidakcocokan yang dirasakan dalam 

mencapai suatu tujuan atau nilai antara dua pihak atau lebih, upayah yang dilakukan 

oleh satu pihak untuk mengkontrol satu sama lain, dan perasaan bermusuhan terhadap 

satu sama lain. Konflik sendiri sering muncul dikeseharian setiap manusia dimana 

konflik sendiri bisa timbul karena hal spele sampai hal yang besar. 

 Semua konflik itu buruk, konflik sendiri dipandang negatif dan konflik tersebut 

harus dihindari karena bersifat merugikan baik bagi individu ataupun kelompok. 

Konflik sendiri terjadi akibat komunikasi yang buruk, kurangnya rasa saling terbuka 

antara satu dengan yang lain dan kegagalan manager dalam memberikan respon untuk 

kebutuhan para pekerja ( Gitosudarmono dan I Nyoman Sudita, 1997:98-99) 

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika konflik sendiri ialah suatu bentuk 

perubahan yang terjadi dimana jika ada salah satu faktor yang berubah maka itu akan 

mengubah secar keseluruhan. Perubahan konflik yang terjadu akan memberikan 

dampak yang berbeda pula bagi individu ataupun kelompok. 

2.2.2 Masyarakat Sekitar Pabrik (Masyarakat yang dirugikan) 

 Masyarakat adalah hubungan antara manusia yang sangat kompleks dan bersifat 

luas. Dimana keseluruhan yang kompleks tersebut terdiri dari bagian-bagian yang 

membentuk suatu kesatuan (Peter L. Berger).  Masyarakat menurut (Mansur Fakih) 

adalah sebuah sistem yang mempunyai bagiannya masing-masing dan saling berkaitan 
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dan berhubungan satu sama lain, dan akan terus berhubungan sampai bertemu dengan 

suatu keseimbangan dan harmoni hidup. 

 Dimana masyarakat yang bertempat tinggal disekitaran pabrik akan mendapat 

dampak dari keberadaan pabrik tersebut, entah dampak negatif maupun dampak 

positif. Karena pihak pertama yang akan merasakan dampak dari adanya pabrik 

tersebut adalah masyarakat sekitar. Dimana masyarakat sendiri harus siap dengan 

konsekuensi yang akan diterima setelah berjalannya pabrik tersebut, karena disisi lain 

masyarakat di ajak untuk melakukan kerjasama dengan pihak pabrik dan hasil dari 

kerjasama tersebut harus dipatuhi sebaik mungkin. 

 Masyarakat sekitaran pabrik sendiri banyak menerima dampak dari adanya pabrik 

tersebut selain polusi udara dan limbah pabrik, keberadaan pabrik tersebut membuat 

jalan utama semakin macet dikarenakan truk yang membawa tanaman tebu sebagai 

bahan dasar pembuatan gula sering parkir dan mengantri masuk kedalam pabrik untuk 

menurunkan tebu tersebut. 

2.2.3 Pabrik Gula Djombang Baru  

 Pada abad ke-8 air tebu sendiri menjadi barang yang mewah pada saat itu, air 

madu sendiri di anggap barang mewah karena pemanis pada saat itu menggunkanmadu 

dan umbi-umbian. Dan ditemukannya alat pengepresan tebu oleh masyarakat 

Tionghoa pada abad ke-15, setelah dua tahun berjalan akhirnya alat pengepresan 

tersebut menjadi alat profesional sampai-sampai alat tersebut berganti kepemilikan 

dari awalnya milik orang Tionghoa kemudian menjadi milik VOC. 
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 Pada tahun 1930-an Indonesia sendiri menjadi negara dengan eksporter gula 

terbesar kedua setelah negara Kuba. Dimana pada saat itu Indonesia memiliki luas 

lahan yang ditanami tanaman tebu yakni seluas 197.000 hektar dan memiliki 179 

pabrik gula, hal tersebut menghasilkan produksi gula sebesar 2,9 juta ton gula.  

 Seluruh pabrik gula di area Jawa Timur sendiri berada disatu naungan yakni di 

PTPN X dan didalam suatu naungan tersebut ada 11 pabrik. Pabrik-pabrik bersejrah 

itu adalah Watoetoelis, Toelangan, Kremboong (ketiga di Sidoarjo), Gempolkerep 

(Mojokerto), Djombang Baru, Tjoekir (Jombang), Lestari (Nganjuk), Meritjan, 

Pesantren Baru, Ngadiredjo (Kediri) dan Modjopanggoong (Tulungagung). 

 Seperti yang kita ketahui di Jombang sendiri ada 2 pabrik gula yakni pabrik gula 

Djobang Baru dan pabrik gula Tjoekir. Tanggal pembangunan dan mulai 

beroperasinya pabrik ini tidak diketahui tepatnya, namun pabrik ini ada sejak Belanda 

masih menjajah di Indonesia, pabrik ini dimanfaatkan oleh pemerintahan Belanda 

untuk membantu sektor perekonomian pemerinahan Belanda yang saat itu sedang 

menjajah Indonesia. Pabrik Gula Djombang Baru sendiri pada tahun 1895 dan diambil 

alih oleh Indonesia pada tahun 1957 dan diurus oleh PPN (Perusahaan Perkebunan 

Negara) yang pusatnya di Jawa Timur dan unit gula disetiap Karisdenan.  

 Pabrik gula Djombang Baru sendiri berada dialamat Gang I Pulo Lor, Kecamatan 

Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pabrik tersebut dikelilingi dengan 

pemukiman warga dan didepan pabrik tersebut ada aliran sungai. 
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2.2.4 Konflik Sosial 

 Setiap hubungan yang ada dalam masyarakat entah individu dengan individu, 

kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok itu semua bisa dikatakan 

sebagai sikap sosiasi. Maka dari itu konflik pun juga disebut sebagai sosiasi (Simmel, 

1995). Konflik adalah suatu interaksi atau suatu persaingan dimana setiap individu 

atau kelompok yang dilakkukan harus melewati saling kontak dan adanya komunikasi 

antara satu dengan yang lain. Dan pada pihak lain konflik menjadi suatu entuk 

perlombaan dimana sesuatu terjadi sebagai suatu kondisi yang diperlukan (Taman dan 

Burgess, 1921). 

 (Gillin dan Gillin, 1948) konflik menurut beliau sendiri adalah dimana individu 

ataupun kelompok mencapai tujuan secara langsung dan menantang pihak lain dengan 

cara kekerasan entah dalam bentuk fisik atau yang lain, sehingga konflik mengacu 

pada suatu perjuangan antara individu dengan individu yang saling bersaingan satu 

sama lainuntuk menghilangkan lawan.  

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik sosial bisa terjadi karena sikap dari 

masing-masing individu untuk mencapai tujuan dan cara tersebut dilakukan dengan 

jalan manapun melalui jalan yang benar seperti komunikasi satu sama lain ataupun 

melalui jalan yang salah seperti menggunakan kekerasan. 

 Macam-macam konflik dilihat dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya: 

a. Konflik dalam diri individu 

b. Konflik antar individu 

c. Konflik antara individu dengan kelompok 
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d. Konflik antar kelompok dalam suatu organisasi 

e. Konflik antar organisasi  

f. Konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda 

 Tidak hanya itu ada pula konflik yang dilihat dari fungsinya yakni konflik 

konstruktif dimana konflik tersebut mempunyai nilai positif dalam suatu 

perkembangan sementara  konflik destruktif yang dimana konflik ini berbanding 

terbalik dengan konflik konstruktif dimana konflik ini menimbulkan dampak negatif 

dalam perkembangan suatu orrganisasi. 

 

2.3 Teori Konflik Industrial   

 Penelitian ini, menjelaskan tentang konflik sosial yang dilihat dari 3 aspek yakni 

penyebab konflik, jenis-jenis dari konflik dan tahapan dari konflik itu sendiri menurut 

beberapa ahli. 

Menurut Morton Deutsch yang berbicara tentang keadilan dan konflik adalah 

hubungan antara dua arah yang berbeda dimana suatu ketidakadilan akan menimbulkan 

suatu konflik baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok 

maupun kelompok dengan kelompok. Suatu bentuk ketiakadilan antar individu meskipun 

berupa hal yang kecil akan menimbulkan konflik yang sangat besar.  

Dengan adanya hal tersebut memunculkan suatu teori yakni teori Deprivasi 

Relatif dimana teori tersebut menjelaskan tentang ketidakadilan dan kerugian muncul 

karena ketidak seimbangan antara deprivasi egoistik dengan deprivasi persaudaraan. 

Dimana deprivasi egoistik terjadi karena ketidakadilan yang dialami oleh dirinya dengan 
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individu lain dan deprivasi persaudaraan terjadi ketika suatu kelompok merasa dirugikan 

daripada kelompok lain. 

 Konflik industrial sendiri selalu bersifat merugikan atau berasosiasi dengan 

ketidakefeksian industri. Dimana pemogokan juga termasuk sebagai konflik industri. 

Parker mengemukakan bahwa ada dua jenis konflik yakni: 

1. Basic Conflict 

Konflik ini terjadi apabila masyarakat tidak mendapatkan hak mereka dengan 

seharusya. Mereka merasa tidak mendapatkan keadilan akan hal tersebut. 

2. Procedural Conflict 

Konflik ini terjadi ketika ada perbedaan pendapat mengenai persyaratan upah dan 

kondisi kerja. 

 Menurut Peter T. Coleman ketika suatu konflik bergerak kearah perdamaian, 

maka prosesnya dapat dipetakan pada matriks yang akan membandingkan dua hal 

yakni tingkat kekuatan antara pihak-pihak yang berselisih dan tingkat kesadaran pada 

konflik. Dari suatu kemajuan suatu perdamaian ada 4 tahapan yakni : 

a. Konflik tersembunyi dimana kedua belah pihak tidak menyadari  kekuatan 

dan keadilan yang mempengaruhi kehidupan mereka, dimana suatu aktivitas 

yang menghasilkan suatu penyadaran yang akan menimbulkan suatu konflik. 

b. Konfrontasi ketika tuntutan dari pihak yang lemah membawa konflik tersebut 

kepermukaan dan konfrontasi sendiri berupa bentuk kooperatif, non kekerasan 

sampai kekerasan. 
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c. Negoisasi dimana tahap ini bertujuan untuk menyeimbangkan ulang dalam 

hubungan kedua pihak, agar pihak yang lemah bisa meningkatkan kapasitas 

mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

d. Perdamaian dimana tahap ini jika menuju pada restrukturisasi hubungan 

secara efektif dan menyelesaikan masalah substantif dan secara prosedural 

kepada pihak-pihak yang terlibat. 

 


