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BAB V 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa 

pegawai pabrik PT. Diamond Internasional yang bertempat tinggal di wilayah Desa 

Andir mengasilkan beberapa temuan dan pembahasan yaitu sebagai berikut: 

1. Industri PT. Diamond Internasional terletak di wilayah Desa Andir 

Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, keberadaan industri PT. 

Diamond Internasional yang hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Andir 

ini merupakan akibat dari proses pembangunan di Indonesia yang saat ini 

lebih mengarah kepada pembangunan desa yang diharapkan dapat menjadi 

tiang perekonomian bagi masyarakat Desa. Awal keberadaan industri ini 

tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat dan sempat menimbulkan pro 

dan kontra. Masyarakat yang kontra, beranggapan bahwa kehadian industri 

ini akan merugikan mereka, mereka tidak setuju jika pabrik tersebut 

dibangun di atas lahan pertanian milik mereka yang mana sektor pertanian 

merupakan mata pencaharian utama masyrakat, dan masyrakat pun tidak 

siap jika mereka harus bergantung pada sektor industri, selain itu juga 

Pembangunan yang dilakukan tepat disamping sekolah pun menjadi alasan 

pihak sekolah untuk tidak menyetujui pembangunan tersebut dikarenakan 

dapat mengganggu kegiatan belajar mengejar. Namun setelah dilakukan 

kesepakatan masyarakat dapat menerima keberadaan industri tersebut. 

Masyrakat yang pro beranggapan bahwa dengan adanya keberadaan industri 

ini sedikit banyak telah membantu meningkatkan perekonomian 

masyarakat, karena banyak masyarkat yang pendidikannya masih kurang 

sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapat kerja, namun dengan 

adanya pabrik menjadi suatu solusi bagi masyrakat yang ingin bekerja 

walaupun hanya memiliki tingkat pendidikan rendah dengan gaji yang 

sesuai dengan UMR yang telah ditetepkan pemerintah. 
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2. Industri yang hadir di wilayah Desa Andir berdampak kepada kehidupan 

masyarakat sekitar yaitu timbulnya perubahan sosial yang dialami oleh 

masyarakat Desa Andir. Perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat 

Desa Andir jika kita kaitkan dengan teori perubahan sosial maka termasuk 

ke dalam perubahan sosial evolusi yaitu perubahan sosial yang bergerak 

secara lambat, membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama dan 

bergerak dari arah homogenitas kearah heterogenitas sama seperti yang 

dialami oleh masyarakat Desa Andir. Perubahan sosial yang terjadi telah 

membuat masyarakat bergerak ke arah yang lebih kompleks dan maju dari 

sebelumnya. Munculnya jenis pekerjaan yang baru menjadikan masyarakat 

lebih heterogen tidak hanya berpusat pada mata pencahaian sebagai petani 

saja tetapi juga sebagai pegawai pabrik, membuka peluang-peluang usaha 

baru bagi masyrakat sekitar seperti warung makan, kos-kosan, pedagang 

makanan ringan atau minuman. Kemudian dikarenakan rata-rata pegawai 

pabrik berjenis kelamin perempuan dan sudah menikah menimbulkan 

terjadinya perubahan dalam peran keluarga tersebut yaitu bertambahnya 

peran wanita dalam keluarga, tidak hanya berperan sebagai istri namun juga 

berperan sebagai pekerja pabrik yang berakibat kepada berkurangnya 

intensitas berinteraksi dengan anggota keluarga dan tetangga dikarenakan 

sebagian besar waktu yang dimiliki digunakan untuk bekerja, membantu 

peran kepala keluarga untuk mencari nafkah, membantu perekonomian 

keluarga agar dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. 

3. Keberadaan industri PT. Diamond Internasional memiliki dampak yang 

sangat besar kepada kehidupan masyarakat Desa Andir, karena telah 

memberikan dampak positif bagi sebagian besar masyarakat. Dengan 

adanya industri memberikan peluang besar bagi masyarakat yang memang 

tidak memiliki pekerjaan dan rata-rata masyarakat yang hanya memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah bekerja di pabrik merupakan solusi bagi 

mereka untuk mendapat pekerjaan. Akibat dari adanya indsuri di wilayah 

Desa Andir berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat dilihat dari 

kedelapan indikator kesejahteraan menurut BPS banyak masyarakat yang 
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dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang artinya hidup masyarakat sudah 

sejahtera serta tujuan dari pembangunan industrialisasi yang dilakukan 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berhasil dilakukan karena 

masyarakatnya sejahtera. 

5.2 Implikasi 

 Berdasarkan dengan kesimpulan diatas hasil penelitian ini dapat memberikan 

implikasi yaitu: 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diadikan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran Sosiologi di 

kelas mengenai materi peruabhan sosial yang tejadi di kehidupan 

masyarakat Desa, dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempelajari 

materi Sosiologi Desa Kota. Selain itu dalam penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai referensi dalam mempelajari materi teori perubahan sosial 

dan Sosiologi Desa Kota.  

2. Bagi Perusahaan PT. Diamond Internasional 

Dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran bahwa pihak perusahaan tidak bisa 

bersikap egois dengan hanya mementingkan kepnetingan dan keuntungan 

untuk mereka saja, namun juga harus memperhatikan keadaan masyarakat 

sekitar yang lahan pertaniannya digunakan untuk lahan pembangunan 

perusahaan mereka, alangkah baiknya melakukan perizinan dengan baik-

baik kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan masalah dengan 

masyarakat setempat. 

3. Bagi Pemerintah Daerah 

Dapat dijadikan sebagai suatu pembelajaran dalam melakukan 

pembangunan industri, bahwa untuk melakukan sutau pembangunana harus 

benar-benar diperhatikan akibat apa saja yang akan ditumbulkan dari 

keberadaan industri tersebut agar tidak menimbulkan masalah dalam 

pembangunannya. 
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5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan temuan hasil penelitian ini ditemukan beberapa hal yang dapat 

dijadikan sebagai suatu pembelajaran untuk kemudian hari atau saran yang 

diharapkan dapat menjadi suatu masukan positif. Saran tersebut yaitu: 

1.  Bagi pemerintah daerah, dalam pembangunan industri yang dilakukan harus 

memperhatikan dan menerapkan AMDAL, agar tidak menimbulkan 

dampak/kerugian bagi pihak lain. 

2. Bagi perusahaan agar lebih memperhatikan perizinan dalam proses 

pembangunan industri dengan benar dan cara yang baik kepada masyarakat 

sekitar lokasi pembangunan bukan hanya kepada pemerintah daerah saja, 

sehingga tidak menimbulkan masalah dalam proses pembangunannya. 

3. Bagi masyarakat desa Andir yang bekerja di pabrik PT. Diamond Internasional 

dan sudah berkeluarga harus pandai mengatur dan membagi waktu antara 

pekerjaan dengan keluarga, agar waktu yang berkurang untuk keluarga dapat 

dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat terjalin interaksi yang baik dengan 

anggota keluarga ataupun tetangga sekitar. 
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