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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait 

dengan Eksistensi Pabrik Gula Rejoso Manis Indo dalam Perubahan Sosial 

Ekonomi Masyarakat di Desa Rejoso Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdirinya pabrik gula Rejoso Manis Indo ini memiliki keuntungan dan 

kerugian tersendiri. Keuntungan yang muncul akibat adanya pabrik gula ini 

yaitu: 1) semakin meningkatnya perekonomian masyarakat, 2) 

berkurangnya jumlah pengangguran, 3) meningkatnya harga tanah, dan 4) 

semakin strategisnya wilayah di desa tersebut karena adanya warga 

pendatang. Sedangkan dampak negatif yang muncul yaitu: 1) timbulnya 

polusi udara maupun polusi air, 2) pembuangan limbah di sungai, 3) 

banyaknya arus keluar masuk sehingga mengakibatkan macet, dan 4) 

rusaknya jalan umum akibat meningkatnya jumlah kendaraan yang lewat. 

2. Perubahan sosial yang muncul pada masyarakat yaitu: 1) interaksi sosial 

mengalami sedikit perubahan karena semakin meningkatnya jumlah 

masyarakat pendatang, 2) terdapat perubahan lahan yang sebelumnya lahan 

kosong menjadi lahan pabrik, selain itu semakin banyaknya bangunan dan 

semakin mahal pula harga tanah di desa tersebut, dan 3) kondisi kesehatan 

masyarakat tidak berubah secara signifikan karena hanya beberapa 
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masyarakat saja yang merasakan perubahan tersebut. Sedangkan perubahan 

ekonomi akibat adanya pabrik gula di Desa Rejoso yaitu: 1) meningkatnya 

pendapatan ekonomi, 2) menurunnya tingkat pengangguran, 3) mata 

pencaharian semakin beragam dan terdapat beberapa masyarakat yang 

melakukan perpindahan mata pencaharian, dan 4) semakin meningkatnya 

tingkat kesejahteraan masyarakat dan adanya jaminan kesehatan untuk 

karyawan perusahaan. 

3.  Menurut Islam kerugian yang muncul akibat adanya pabrik ini kurang 

sesuai dengan dengan yang terdapat dalam Ekonomi Islam dimana manusia 

diperintahkan untuk menjaga lingkungan, akan tetapi kerugian tersebut 

sudah ada tanggung jawab dari perusahaan yang berusaha memberikan 

kebijakan untuk  mengurangi dampak yang muncul di desa tersebut. 

Sedangkan perubahan yang muncul akibat adanya pabrik ini menurut islam 

yaitu: 

a. Peubahan sosial yang muncul yaitu: 1) meningkatnya interaksi sosial ini 

sesuai dengan ajaran Islam karena sesama manusia harus melakukan 

ukhuwah islamiyah, 2) perubahan lahan yang muncul akibat adanya 

pabrik diperbolehkan asalkan jelas transaksi, pemilik dans sesuai dengan 

ketentuan syariah, dan 3) perubahan kondisi kehatan sudah sesuai dengan 

syariah karena sudah ada usaha untuk menjaga kesehatan yang diberikan 

Allah meskipun terjadi sedikit perubahan. 

b. Peubahan ekonomi yang muncul menurut pandangan Islam yaitu: 1) 

peningkatan pendapatan yang muncul akibat adanya pabrik ini diimbangi 
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dengan adanya sedekah bulanan karena dalam harta tersebut terdapat hak 

milik orang lain, 2) menurunnya tingkat pengangguran merupakan salah 

satu bentuk amalan perintah Allah untuk bekerja mencari Ridho Allah 

SWT, 3) mata pencaharian yang beragam dapat dilakukan umat muslim 

karena Allah tidak pernah memaksa seseorang untuk melakukan 

pekerjaan diluar kemampuannya, dan 4) kesejahteraan masyarakat harus 

seimbang dengan ibadah untuk selalu mengingat Allah untuk 

mendapatkan kesejateraan dunia dan akhirat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, untuk 

kemajuan dan keberhasilan proses produksi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, maka peneliti memberi saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa Rejoso 

Hendaknya pemerintah desa lebih tegas dan sigap dalam menangani 

dampak-dampak yang muncul dengan memberikan suatu tidakan 

memberikan masukan dan saran kepada perusahaan untuk kemajuan 

perusahaan yang lebih baik lagi serta mendorong masyarakat untuk 

melakukan gotong royong untuk membersihkan desa mereka supaya 

dampak yang terjadi bisa diminimalisir dengan adanya gotong royong yang 

dilakukan masyarakat 

2. Bagi Perusahaan Pabrik Gula Rejoso Manis Indo 
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Perusahaan hendaknya harus melakukan tindakan yang lebih 

maksimal lagi dalam menanggulangi dampak-dampak dengan menyediakan 

tempat pembuangan limbah supaya pembuangan limbah tidak harus di luar 

daerah yang memakan waktu banyak. Selain itu bantuan-bantuan yang 

diberikan kepada masyarakat harus lebih konsisten setiap tahunnya untuk 

tetap menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga tidak ada 

lagi pro dan kontra yang muncul nantinya. 

3. Bagi Masyarakat  

Masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan 

untuk saling membantu mengurangi dampak negatif yang muncul akibat 

kegiatan produksi pabrik karena tenaga perusahaan yang terbatas untuk 

turun tangan langsung ke masyarakat sehingga campur tangan masyarakat 

dibutuhkan untuk membantu perusahaan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 

penelitian ini sebagai salah satu sumber untuk memperdalam lagi 

permasalahan yang muncul mengenai dampak pabrik terhadap perubahan 

sosial ekonomi masyarakat supaya hasil penelitiannya lebih lengkap dan 

baik lagi. 


