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BAB V 
 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 

 

A.  Kesimpulan 
 

Berkembangnya suatu industri bata merah di Kecamatan Nagreg didukung oleh 

beberapa faktor seperti bahan baku, modal, pengusaha dan tenaga kerja, pemasaran 

dan transportasi. Keberadaan industri bata merah yang telah ada sejak puluhan tahun 

menyebabkan lahan yang digunakan sebagai bahan baku semakin berkurang.  Bahan 

baku pembuatan bata merah adalah tanah yang mengandung lempung atau liat yang 

bersifat tidak dapat diperbaharui. Untuk menjaga keberlanjutan bata merah 

kedepannya pekerja atau pegusaha harus membuat rencana agar industri bata merah 

bisa terus berjalan kedepannya dengan cara memperhatikan kelima faktor yang 

mendukung berkembangnya indusri bata di atas. 

Bahan baku merupakan kebutuhan pokok dalam industri yang harus selalu 

tersedia dalam jumlah yang memadai guna kelancaran produsi bata merah. Apabila 

bahan  baku  kurang  atau  tidak  ada,  maka  akan  menghambat  proses  produksi 

pembuatan bata merah, begitupun apabila bahan baku habis, maka proses produksi 

tidak akan dapat diteruskan. Maka dari itu diperlukan bahan baku cadangan untuk 

mengantisipasi apabila bahan baku telah habis nantinya. Selain itu dengan melihat 

potensi atau peta pesebaran potensi tanah kita dapat melihat tanah di daerah mana 

saja yang memiliki potensi yang lebih besar untuk pembuatan bata merah. 

Ketersediaan bahan baku di Kecamatan Nagreg masih tergolong banyak dan 

menurut perhitungan potensi bahan baku cadangan tanah sekitar mencapai 16530,21 

tahun. Angka ini tentunya belum dapat mejawab pertanyaan seberapa lama tanah liat 

dapat dipergunakan oleh industri bata merah karea lahan kosong, dan tegalan yang 

tidak terpakai yang dapat digunakan untuk lahan bahan baku.dapat bertahan untuk 

beberapa  puluh  tahun  kedepan.  Kebanyakan  masyarakan  mengantisipasi  apabila 

bahan baku mulai habis dengan cara membeli lahan di dekat lokasi industri atau 

pindah  lokasi  ke  yang  masih  banyak  bahan  bakunya,  namun  tidak  sedikit  yang 

memilih berhenti apabila bahan baku habis.
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Keberadaa industri bata merah juga memberikan pengaruh terhadap kondisi 

lingkungan di Kecamatan Nagreg baik itu dampak lingkungan fisik maupun 

lingkungan non fisik (sosial ekonomi). Dampak positif dari keberadaan industri bata 

merah adalah berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk Kecamatan 

Nagreg seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan kepemilikan rumah, sedangkan 

dampak negatifnya adalah kerusakan lahan akibat bekas aktivitas penggalian seperti 

lubang bekas  galian,  kedalaman  bekas  galian  bahan  baku  untuk  pembuatan  bata 

merah. 

Dengan adanya industri bata merah dapat memberikan dampak positif kepada 

masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan kepada sebagian masyarakat yang 

tinggal di Kecamtan Nagreg terutama bagi mereka yang latar belakang pendidikannya 

rendah. Selain itu tingkat pendapatannyapun tergolong meningkat sehingga tingkat 

pendidikan ana-anaknya lebih baik karena orang tua mampu untuk menyekolahkan 

anak-anaknya, dan sebaigian ada yang mampu membeli atau memperbaiki rumah 

mereka sehingga lebih baik. 

Selain dampak positif, keberadaan industri bata merah memberikan dampak 

negatif terhadap lingkungan sekitar industri bata, yaitu banyak lubang-lubang bekas 

galian bahan baku dan sebagian lubang bekas galian pada musim hujan menjadi 

genagan kolam yang dalam. Lubang bekas galian memiliki bentuk dan kedalaman 

yang berbeda ada yang berbentuk cekungan, datar atau tebing. Semua Desa yang ada 

Di Kecamatan Nagreg yang emiliki industri bata merah kebanyakan memiliki bentuk 

lahan bekas galian cekungan dan lereng. Sedangkan untuk bentuk lahan yang datar 

hanya terdapat di Desa Madalawangi. 

Kedalaman   bekas galian juga memiliki kedalaman yang berbeda, Desa 

Mandalawangi memiliki  kedalaman terdalamnya adalah 7,2 m dan yag terkecil 1,3m. 

Desa Bojong memiliki  kedalaman terdalamnya adalah 5,2 m dan yag terkecil 1,2 m, 

sementara di Desa Nagreg memiliki  kedalaman paling besar adalah 4,9 m dan yag 

terkecil 3,8 m, Desa Citaman memiliki  kedalaman terdalamnya adalah 5,1 m dan yag 

terkecil 2,9 m, Dsa Nagreg Kendan memiliki  kedalaman terdalamnya adalah 6,4 m 

dan yag terkecil 2,3 m dan Desa Ganjar Sabar memiliki   kedalaman terdalamnya
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adalah 5,7 m dan yag terkecil 2,3m. selain menciptakan lubang bekas galian, jalan 

menuju  lokasi  industri  juga  mengalami  kerusakan  akibat  mobil  truk  yang sering 

melintas untuk mengankut bahan bakar gerabah untuk pembakaran dan hasil produksi 

bata merah yang sudah jadi, yang mana sekali truk tersebut melintas memiliki bobot 

yang besar sehingga jalan lebih mudah rusak. 

Untuk   mengurangi   kerusakan   tanah   diperlukan   upaya   penanggulangan 

kerusakan lingkungan dengan cara memanfaatkan lahan bekas galian bahan baku 

dengan cara menanaminya dengan tanaman padi atau tanaman lain seperti singkong, 

ubi, jagung, kol, buncis, dll. Sedangkan untuk bekas galian yang tergenang air bisa 

dimanfaatkan untuk kolam ikan. Sebagian pekerja industri bata merah di Kecamatan 

Nagreg ada ynag sudah memanfaatkan lahan bekas galian dengan menanami dengan 

tanamana dan  menjadikan sebagai  kolam ikan, namun hanya sebagian kecil saja 

sisanya dibiarkan terbengkalai dan kosong. 

Seperti  yang telah disampaikan  sebelumnya  bahwa  Berkembang,  maju  atau 

mundurnya suatu industri tergantung kepada faktor yang memepengaruhi kegiatan 

industri seperti bahan  baku,  pengusaha dan tenaga kerja,  modal, pemasaran, dan 

transportasi karena apabila salah satu faktor tersebut tidak ada maka prosesnya akan 

terhambat. 

Bahan  Baku  merupakan  kebutuhan pokok dalam industri  yang harus selalu 

tersedia dalam jumlah yang memadai guna kelancaran produsi bata merah, karena 

apabila bahan baku habis, maka akan sulit dalam memproduksi bata merah. Maka 

dari itu perlunya pertimbangan dan rencana apabila bahan baku tersebut habis, agar 

produktivitas industri bata dapat terus berlagsung. Sebesar 24 responden mensiasati 

untuk pindah lokasi apabila bahan baku habis, sedangkan 17 responden memilih 

membeli lahan orang disekitaran lokasi industri bata apabila bahan baku habis. 

Permasalahan lain dari penghambat berkembangnya industri bata merah adalah 

sistem  pemasaran  yang  masih  kurang  sehingga  proses  pemasaran  hanya  pada 

lingkup sempit dan tidak jarang asyarakat sekiar memutuskan untuk menjual ke 

tengkulak. Untuk berkembangnya bata merah diperlukan sistem pemasaran berbasis 

online sehingga cangkupan pemasarannya lebih luas dan lebih banyak.
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B.  Rekomendasi 
 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba meberikan beberapa 

rekomendasi yang dapat dipertimbangkan pelaksanaannya berkenaan dengan 

permasalahan  prospek industri  bata merah  maupun  terhadap  dampak lingkungan. 

Berikut merupakan rekomendasi dari penulis ajukan: 

1. Bagi  para  pengusaha  bata  merah,  penulis  merekomendasikan  untuk 

menggunakan  campuran  bahan  baku  untuk  pembuatan  bata  merah  bisa  itu 

dengan campuran bahan sekam ataupun campuran abu bekas pembakaran bata 

merah sehingga menggurangi penggunaan bahan baku tanah sehingga persediaan 

tanah yang ada dapat lebih lama. Selain itu melaksanakan ketentuan pokok 

mengenai lingkungan hidup dan perkembangan industri yang berwawasan 

lingkungan dengan memanfaatkan  kembali lahan bekas  galian menjadi lahan 

perkebunan, kolam atau meratakan tanah. 

2.   Membuka pemasaran yag berbasis online agar pemasaran lebih luas dan ebih 

besar peluang pemasaran ke luar pulau atau minimal pegusaha tidak menjualkan 

bahan bakunya kepada tengkulak. 

3.   Bagi   pemerintah,   khususnya  pemerintah   Kecamatan   Nagreg   mempertegas 

undang-undang mengenai usaha-usaha yang megarah kepada kerusakan maupun 

pencemaran lingkungan. Selain itu adakan pembinaan atau penyuluhan mengenai 

pemanfaatan bekas lahan galian. 


