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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan di Desa Dukupuntang tentang 

dampak keberadaan pabrik batu alam terhadap perubahan sosial ekonomi 

masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Keberadaan produktifitas pabrik batu alam di Desa Dukupuntang 

memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar. Keberadaan industri di 

setiap daerah yang terpenting mengenai perizinan mendirikan 

usahaagar terdapat legalitas usaha serta penerapan mengenai AMDAL. 

Namun banyak pengusaha di Desa Dukupuntang yang belum memiliki 

izin secara legal. Industri pabrik batu alam membawa manfaat seperti 

penyerapan tenaga kerja karena masyarakat disekitar daerah industri 

akan memiliki pendapatan yang terjamin. 

2. Perubahan sosial ekonomi masyarakat mengalami perubahan sedikit 

demi sedikit setelah dibangunnya pabrik batu alam seperti pada 

perubahan mata pencaharian, penyerapan tenaga kerja, pendapatan 

masyarakat, serta mengalami perubahan sosial dimana hubungan 

individu manusia dengan lingkungannya mengalami perubahan dari 

tatanan lama ke tatanan baru. 

3. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pabrik batu alam memberikan 

dampak yang besar bagi masyarakat Desa Dukupuntang yakni dilihat 

dari dampak positifnya adalah memberikan peningkatan ekonomi 

terhadap masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, yaitu terciptanya peluang usaha dan 

pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat serta meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Dan juga memiliki dampak negatif seperti 

terjadinya pencemaran terhadap lingkungan sekitar industri seperti 

limbah air tumbuhnya perilaku yang konsumtif dalam masyarakat, 
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interaksi masyarakat yang kian memudar serta tergerusnya nilai gotong 

royong. 

B. Saran 

Setelah dilakukan penelitian dampak keberadaan pabrik batu alam 

terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat, peneliti mengajukan saran 

diantaranya: 

1. Pemerintah agar lebih intensif dalam pengolahan potensi sumber daya 

serta mengambil kebijakan yang tepat terhadap penggunaan pabrik batu 

alam. 

2. Pihak industri harus lebih memperhatikan dampak negatif yang 

ditimbulkan dari pabrik seperti limbah yang dihasilkan dari pabrik batu 

alam dan lebih memperhatikan perizinan usaha agar tercatat secara 

legalitas. 

3. Bagi masyarakat tetap menjaga keutuhan nilai-nilai terutama nilai keluarga 

dan nilai sosial bermasyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


