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A. Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN

 

Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan memanfaatkan 

sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, dan lain-lain. Dengan adanya 

industri diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang 

menganggur dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Negara. Di Indoesia 

sendiri sudah banyak terdapat industri, baik industri besar maupun industri kecil. 

Industri kecil dapat menciptakan peluang usaha yang luas dengan 

pembiayaan yang relatif lebih murah. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa 

tingkat keahlian dan daya dukung permodalan dari pengusaha di Negara-negara 

berkembang khususnya di Indonesia masih rendah. Industri kecil juga memiliki 

peranan dalam peningkatan tabungan domestik, hal ini terjadi karena industri kecil 

cenderung  memperoleh  modal  dari  tabungan  pegusaha  itu  sediri.     Selain 

membantu peningkatan domestik, sektor industri kecil memiliki peranan  yang 

penting dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan yaitu perluasan 

lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya, 

peningkatan penghasilan masyarakat secara lebih merata dan peningkatan ekspor. 

Industri  kecil dan industri rumah tangga  adalah suatu bentuk 

perekonomian rakyat di Indonesia, apabila dikembangkan akan mampu 

memecahkan masalah-masalah dasar pembangunan di Indonesia. Industri ini juga 

mampu  untuk  membantu  tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Industri 

kecil berperan dalam menciptakan suatu proses industrialisasi di Indonesia yang 

berkesinambungan.  Industrialisasi yang berkesinambungan adalah suatu proses 

industrialisasi yang tidak menciptakan ketergantungan industri-industri yang 

tercipta oleh proses itu terhadap pasar luar negeri (Gembong Tjitrosoepomo dkk, 

1991, hlm. 35). 

Jenis-jenis  industri  yang  dapat  digarap  di  daerah  perdesaan  meliputi 

industri makanan dan minuman, industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, industri 

kayu, industri genteng, industri gerabah, dan industri bata merah. Industri bata 

merah biasanya terdapat di daerah pedesaan yang banyak memiliki lahan-lahan 

kosong untuk dijadikan bahan baku dan lahan untuk mendirikan industri bata 

merah.
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Pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun 

sangat berpengaruh terhadap kebutuhan akan tempat untuk tinggal. Semakin 

meningkat kebutuhan akan tempat tinggal, semakin besar juga kebutuhan akan 

bahan baku untuk pembuatan bangunan. Bata merah merupakan bahan baku 

bangunan yang sering digunakan oleh masyarakat karena harganya yang murah 

dan mudah di peroleh. 

Bahan baku untuk membuat batu bata merah  tergolong sangat  mudah, 

yaitu tanah lempung dan air. Proses pembuatannyapun cukup  sederhana dimulai 

dari mengaduk tanah, mencetak, menjemur hingga membakar batu bata. Modal 

yang perlu dikeluarkanpun tergolong murah sehingga banyak masyarakat yang 

memilih untuk berprofesi sebagai pengrajin batu bata merah. 

Kecamatan Nagreg merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di 

perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, posisi Kecamatan yang 

terletak  di  kaki  pegunungan  dan  kepadatan  penduduk  yang  masih  tergolong 

rendah menyebabkan banyak sekali lahan kosong di Kecamatan Nagreg. Lahan 

kosong tersebut selain  dimanfaatkan untuk lahan pertanian juga dimanfaatkan 

untuk membangun industri bata merah. Selain itu, jenis tanah yang ada di 

Kecamatan Nagreg banyak terdapat endapan lempung, hal ini semakin diperkuat 

oleh pernyataan dari  Sukandarrumidi seperti berikut: 

Menurut  sukandarrumidi (2009, hlm 164) “Daerah jawa barat terutama kabupaten 

bandung   merupakan daerah yang banyak terdapat endapan lempung yang baik 

untuk pembuatan batu bata merah”. 

Dengan luas wilayah 3.875.046 ha terdapat 665 industri bata merah di 

Kecamatan Nagreg. Dalam satu industri memproduksi ratusan hingga ribuan bata 

merah setiap harinya, artinya dalam sehari biasanya setiap orang pekerja mampu 

mencetak sekitar 600-1000 batu bata merah, dalam satu lio biasanya terdapat 4-7 

pekerja. Terdapat 665 lio yang ada di Desa Citaman, apabila dikalikan dengan 

rata-rata pekerja 4 orang yang dapat menghasilkan 500 batu bata, berarti hampir 

1.330.000 batu bata merah di produksi setiap harinya di Kecamatan Nagreg. 

Industri tersebut tersebar di 6 Desa yaitu Desa Mandalawangi, Desa Bojong, Desa 

Nagreg, Desa Citaman, Desa Nagreg Kendan, dan Desa Ganjar Sabar. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1.1.
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Tabel 1.1 

Jumlah Industri di Desa Citaman 
 

 
No 

 
Desa/Kelurahan 

 
Jumlah Industri 

Bata Merah 

Jumlah 

Rukun 
Warga (RW) 

1 Mandalawangi 250 10 

2 Bojong 20 10 

3 Ciherang - 12 

4 Ciaro - 12 

5 Nagreg 50 14 

6 Citaman 95 15 

7 Nagreg Kendan 100 12 

8 Ganjar Sabar 150 17 

Jumlah 665 102 

Sumber :Monografi Desa Citaman tahun 2014 
 

Industri bata merah ini mengoptimalkan pemanfaatana sumber daya alam 

berupa tanah lempung yang di gali atau ditambang setiap harinya.  Pengertian 

pertambangan berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian. Pengelolaan dan pengusahaan mineral batu bara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasa 

tambang”. 

Aktivitas   industri   bata   merah   ini   selain   membantu   perekonomian 

masyarakat di Desa Citaman Kecamatan Nagreg, namun juga menyebabkan 

beberapa persoalan seperti kerusakan tatanan alam. Seperti yang kita ketahui 

sebelumnya bahwa  bahan utama dari pembuatan batu bata merah ini adalah tanah 

lempung. Tanah lempung yang merupakan top soil atau lapisan tanah atas 

merupakan tanah yang subur dan masih produktif untuk pertanian, dimana apabila 

dilakukan proses penggalian dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan 

kesuburan tanah berkurang. 

Semakin meningkatnya kebutuhan bahan akan bahan bangunan terutama 

batu bata merah akan menyebabkan kebutuhan tanah galian juga semakin banyak 

terutama tanah lempung. Tanah untuk membuat batu bata lebih cocok pada tanah 

yang   subur   dan   masih   produktif.   Dengan   dipicu   dari   rendahnya   tingkat
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keuntungan berusaha tani dari besarnya resiko kegagalan, menyebabkan lahan- 

lahan pertanian banyak digunakan untuk pembuatan batu bata. Penggalian tanah 

sawah, kebun atau bukit untukbahan baku bata merah, disamping akan merusak 

tata air pengairan/ irigrasi (irigrasi dan drainase) juga akan terjadi kehilangan 

lapisan tanah bagian atas (top soil) yang relatif lebih   subur, dan meninggalkan 

lapisan bawah tanah (sub soil) yang kurang subur sehingga sawah atau kebun 

akan menjadi kurang produktif. 

Kebanyakan lahan yang digunakan untuk menggali tanah adalah bukit yang 

dekat dengan tempat Lio berada, bisa bukit atau kebun, bahkan sawah yang sudah 

lama tidak ditanami. Seperti kasus yang terdapat di Desa Mandalawangi yang 

merupakan daerah yang memiliki industri bata merah yang paling banyak karena 

lokasinya   yang   terletak   di   dekat   hutan   dan   perbukitan   yang   menjadikan 

masyarakat  untuk  mendirikan  industri  batu  bata  di  daerah  tersebut  karena 

lokasinya yang dekat denga tempat bahan baku. 

Dengan banyaknya produksi bata merah semakin banyak juga tanah yang 

harus  dikeruk  dan  banyak  juga  diantaranya  lahan  seperti  kebun,  sawah  yang 

beralih fungsi menjadi lahan untuk bahan baku batu bata. Selain itu kerusakan lain 

dari adanya industri bata merah ini adalah lubang-lubang bekas galian yang 

dalamnya  sekitar  2-4  meter,  yang  apabila  musim  penghujan  akan  menjadi 

genangan air. 

Dengan rumusan diatas, mendorong peneliti untuk melakukan kajian 

mengenai  dampak  yang  di  akibatkan  oleh  industri  batu  bata  nerah  terhadap 

kondisi lingkungan   yang ada di Kecamatan Nagreg   melalui sebuah penelitian 

yang berjudul “Dampak Industri Bata Merah Terhadap Kondisi Lingkungan 

di Kecamtan Nagreg”.. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang diatas, maka penulis 

merumuskan suatu permasalahan yaitu: 

1.    Bagaimana  ketersediaan  bahan  baku  terhadap  produksi  bata  merah  di 
 

Kecamatan Nagreg Kabupaten bandung? 
 

2.    Bagaimana  dampak  industri  bata  merah  terhadap  kondisi  lingkungan  di 
 

Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung?
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3. Bagaimana upaya masyarakat untuk menanggulangi kerusakan lingkungan 

akibat industri bata merah di Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung? 

4.    Bagaimana   keberlanjutan   industri   bata   merah   di   Kecamatan   Nagreg 
 

Kabupaten Bandung? 
 
 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan masalah yang hendak 

dicapai adalah: 

1. Untuk  mengidentifikasi  ketersediaan  bahan  baku  terhadap  produksi  bata 

merah di Desa Citaman Kecamatan Nagreg. 

2. Untuk   mengidentifikasi   dampak  industri   bata   merah   terhadap   kondisi 

lingkungan di Desa Citaman Kecamatan Nagreg. 

3. Untuk mengidentifikasi upaya masyarakat untuk menanggulangi kerusakan 

lingkungan akibat industri bata merah di  Desa Citaman Kecamatan Nagreg 

4.    Mendidentifikasi  keberlanjutan  industri  bata  merah  di  Kecamatan  Nagreg 
 

Kabupaten Bandung 
 
 

D. Manfaat Penelitian 
 

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dapat   mengetahui   keberadaan   industri   bata   merah   di   Desa   Citaman 
 

Kecamatan Nagreg. 
 

2. Dapat mengetahui dampak dari aktivitas industri bata merah terhadap kondisi 

lingkungan fisik di Desa Citaman Kecamatan Nagreg. 

3. Dapat  Mengetahui  pengaruh  industri  bata  merah  terhadap  kondisi  sosial 

ekonomi di Desa Citaman Kecamatan Nagreg. 

4. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat khususnya di Desa Citaman 
 

Kecamatan Nagreg untuk lebih menghargai dan menjaga alam sekitarnya. 
 

5. Memberikan wawasan kepada pembaca mengenai besarnya dampak yang bisa 

terjadi apabila lingkungan sekitar rusak. 

6. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau penellitian lebih lanjut 

mengenai upaya untuk menanggulangi kerusakan akibat aktivitas industri  bata 

merah
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E. Struktur Organisasi Skripsi 
 

Struktur Organisasi Skripsi berisi tentang urutan penulisan dari setiap bab 

dan bagian bab dalam skripsi. Stuktur organisasi dalam skripsi ini, antara lain: 

BAB I             PENDAHULUAN 

Pada bagian ini memaparkan konteks penelitian yang dilakukan, 
 

memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan 

diteliti,  mengidentifikasi  jelas  tujuan  umum  dan  khusus, 

memberika  gambaran  mengenai  nilai  lebih  atau  kotribusi  yang 

dapat diberikan oleh hasil penelitian ini berupa manfaat dari segi 

teori maupun praktik. 

BAB II           KAJIAN PUSTAKA 
 

Bagian ini menjelaskan kajian pustaka dalam skripsi, memberikan 

konteks yang jelas terhadap topik permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian. Pada bagian ini, peneliti membandingkan, 

mengontraskan, dan memposisilam kedudukan masing-masing 

penelitian yang akan dikaji melalui pengaitan dengan masalah yang 

sedang diteliti. 

BAB III          METODE PENELITIAN 
 

Bagian  ini  merupakan  bagian  yang  bersifat  prosedural,  yakni 

bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana 

peneliti  merancang  alur  penelitiannya  seperti  metode  penelitian 

yang  digunakan,  variabel,  populasi  dan  sampel,  teknik 

pengumpulan data, analisis data serta lainnya 

BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pada  bab  ini  disampaikan  mengenai  dua  hal  utama,  yakni  (1) 

temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data 

dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan rumusan 

masalah penelitian, (2) pembahasan temuan penelitian untuk 

menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  telah  dirumuskan 

sebelumnya
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BAB V           KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

Bab ini menyajikan simpulan terhadap hasil analisis temuan dari 

penelitian  dan  saran  penulis  sebagai  bentuk  pemaknaan  hasil 

analisis temuan penilitian 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Daftar  pustaka  merupakan  daftar  dari  berbagai  sumber  atau 

referensi  baik  itu  berupa  buku,  jurnal,  dokumen,  artikel,  atau 

tulisan dari internet yang kemudian digunakan atau dikutip dalam 

skripsi ini terutama dalam bab II kajian pustaka.
 

LAMPIRAN 
 

 
 

Merupakan berbagai lampiran yang mendukung selama penelitian, 

seperti surat izin penelitian, lampiran berupa foto atau dokumentasi 

lainnya yang terkait dengan penelitian skripsi ini tanpa masuk 

kedalam lima bab skripsi lainnya. 


