
 

Ermila Novitri, 2013 
LINGKUNGAN SEKITAR KAWASAN INDUSTRI DI KECAMATAN SOLOKAN JERUK KABUPATEN BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kecamatan Solokan Jeruk memiliki lingkungan fisik yang mulai tercemar 

atau terpengaruh oleh aktivitas industri yang menghasilkan limbah cair, gas dan 

padat. Air di Kecamatan Solokan Jeruk ada beberapa unsur yang melebihi batas 

baku mutu namun ketersediaan air cukup. Sementara tanah di Kecamatan Solokan 

Jeruk mulai terpengaruh limbah padat yang dihasilkan industri dan limbah cair 

yang diproduksi mempengaruhi area pesawahan milik masyarakat. Sementara 

udara di Kecamatan Solokan Jeruk berdebu dan kurangnya penghijauan di 

Kecamatan Solokan Jeruk mengakibatkan daerah sekitar menjadi gersang.  

Adanya kawasan industri di Kecamatan Solokan Jeruk juga berpengaruh 

terhadap keadaan masyarakat Kecamatan Solokan Jeruk. Kesehatan masyarakat di 

Kecamatan Solokan Jeruk tergolong baik, sedangkan pendidikan masyarakat 

semakin tahun banyak masyarakat yang sekolah hingga jenjang SMA, hal ini 

karena banyak masyarakat yang ingin bekerja sebagai buruh pabrik dengan syarat 

harus memiliki ijasah SMA. Berkurangnya tingkat pengagguran di Kecamatan 

Solokan Jeruk juga merupakan hal cukup baik, hal ini menyebabkan cukup 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan adanya pendapatan yang di dapat 

setiap bulan.  

Aktivitas industri yang terjadi di Kecamatan Solokan Jeruk menyebabkan 

terjadinya penurunan lingkungan masyarakat baik fisik maupun sosial. Namun 

adanya kesadaran masyarakat tentang pencemaran yang terjadi akibat aktivitas 

industri dan penurunan lingkungan menyababkan masyarakat berupaya untuk 

tetap menjaga lingkungannya. Dengan menjaga pola makan dan kesehatan juga 

meningkatkan jenjang pendidikan minimal SMA adalah upaya masyarakat 

menjaga lingkungan fisik dan juga sosial untuk dapat bersaing dengan pendatang 

yang bekerja mencari pekerjaan di bidang industri.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka terdapat beberapa hal 

yang dapat dipertimbangkan dan memberikan saran mengenai lingkungan sekitar 

kawasan industri sebagai berikut. 

1. Dinas dinas terkait hendaknya mensponsori dan melakukan upaya – 

upaya konservasi air, udara dan tanah di Kecamatan Solokan Jeruk. 

2. Perlu adanya penyuluhan tentang lingkungan kepada masyarakatdi 

Kecamatan Solokan Jeruk agar masyarakat dapat menyadari pentingnya 

lingkungan yang baik. Selain itu memberikan juga penyuluhan – 

penyuluhan tentang penanganan limbah yang sudah masuk ke wilayah 

Kecamatan Solokan Jeruk. 

3. Selain itu hendaknya masyarakat dapat meningkatkan kualitas 

lingkungannya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat juga 

kualitas hidup yang lebih baik agar kualitas lingkungan masyarakat tetap 

terjaga dengan baik. 

4. Perlu dilaksanakan uji laboratorium terhadap hasil – hasil pertanian baik 

yang bersifat nabati maupun hewani agar diketahui bahwa layak 

konsumsi atau tidak. 

5. Perlu melaksanakan pemantauan oleh lembaga – lembaga terkait secara 

berkala terhadap limbah – limbah yang dihasilkan oleh pabrik – pabrik 

industri baik melalui UKL, UPL, Amdal maupun secara langsung 

mengambil sampel dari pabrik – pabrik yang bersangkutan. 

 


