
BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari kondisi beserta hasil analisis yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan berdasarkan sasaran – sasaran yang telah dicapai 

sebagai berikut :  

 

1. Dampak Sosial 

- Peningkatan taraf hidup masyarakat dari keberadaan kawan industri di 

Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Sukaluyu, karena adanya usaha 

pemberdayaan dari pihak pengelola industri kepada masyarakat, dengan 

cara memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. 

- Meningkatnya minat dan mutu pendidikan, dimana masyarakat mulai 

mementingkan pendidikan, dan mulai merencanakan pendidikan bagi 

anaknya, untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin. 

- Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat di kawasan industri akibat dari 

polusi atau limbang yang pengelolaannya masih bruruk, sehingga 

berdampak bagi kesehatan masyarakat. 

- Tingkat kesejahteraan masyarakat yang mulai meningkat, dimana 

masyarakat dikawaan industri rata-rata sudah memiliki tempat tinggal 

pribadi dengan kondisi fisik bangunan permanen. 

2. Dampak Ekonomi 

- Ekonomi masyarakat di Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Sukaluyu 

termasuk mengalami peningkatan, pihak industri banyak memberikan 

kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan peluang pekerjaan.  

- Sebagian besar masyrakat memiliki pendapatan per bulan yang sudah lebih 

dari Rp.3.000.000 dan sudah cukup tinggi apabila dilihat dari 

pendapatannya, karena sebelum adanya kawasan industri di Kecamatan 

Ciranjang dan Kecamatan Sukaluyu, masyarakat bermata pencaharian 

sebagai petani.  

- Status ketenaga kerjaan dan lamanya intensitas kerja yang  menyebabkan 

pendapatan masyarakat di kawasan industri memiliki pendapatan yang 

terbilang besar. 



3. Dampak Sosial Ekonomi Perkecamatan 

- Mata pencaharian masyarakat yang pada awalnya sebagai petani dan 

pedagang dipasar, kini mulai berubah menjadi buruh pabrik, secara 

keturunan, atau anak-anak orangtuanya dulu sebagai petani 

- Terdapat pendapatan baru yang dijalani masyarakat  yaitu sebagai pedagang 

hasil produksi perusahaan yang ada di kawasan industri ataupun sebagai 

penyewa jasa tempat ttinggal, baik berupa kos ataupun rumah tinggal. 

- Perbedaan anatara dampak Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Sukaluyu 

dimana secara sosial dirasakan bahwa masyarakat memiliki latar belakang 

penggunaan lahan yang berbeda, di Kecamatan Ciranjang lahan awal yang 

kini difunakan sebagai lahan industri adalah lahan kosong atau bangunan 

masyarakat. 

- Sementara Kecamatan Sukaluyu memiliki lahan yang pertanian yang paling 

luas pada awalnya hingga kini digunakan sebgai kawasan industri, dengan 

slah satu perusahaan yang berdiri paling besar seasia. 

- Latar belakang pendidikan di Kecamatan Ciranjang lebih memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi, dimana ada yang memiliki jenjang pendidikan 

terakhir sebagai Sarjana. 

- Sementara di Kecamatan Sukaluyu jenjang pendidikan terakhir yang paling 

tinggi rata-rata hanya sebatas SMA/SLTA. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh beberapa saran sebagai  

berikut : 

1. Untuk penelitian selanjut disarankan menambah variabel penelitian dan 

menggunakan metode lain agar dapat mendapatkan hasil penelitian yang 

lebih spesifik dan efisien. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas daerah 

penelitian dan menggunakan lebih banyak instrumen penelitian serta sampel 

data agar hasil yang diperoleh lebih spesifik dan valid. 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mempersiapkan lebih banyak waktu dan tenaga 

agar proses penelitian berjalan dengan lancar, sesuai yang diharapkan dan tepat 

waktu dalam penyajiannya sehingga hasil penelitian lebih berkualitas 


