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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil temuan data dari penelitian yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan sosial dan ekonomi pada 

masyarakat desa Giripeni setelah adanya pabrik rokok di wilayah Giripeni. 

Dampak yang timbul dapat berupa dapat positif dan negatif.  Dampak 

negatif yang timbul tidak terlalu dirasakan oleh warga. Masyarakat yang 

merasakan adanya dampak negatif dari berdirinya pabrik rokok tidak terlalu 

memikirkannya. Dampak negatif tersebut terbiaskan dengan interaksi yang 

dilakukan oleh pengelola pabrik dengan masyarakat yang baik. Hubungan 

pengelola pabrik dengan masyarakat dilandasi oleh rasa toleransi. Terbukti 

dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak pabrik kepada 

masyarakat desa Giripeni. 

Berbicara mengenai dampak positif, pabrik rokok membawa dampak 

positif yang sangat besar bagi masyarakat Giripeni. Dampak sosial yang 

muncul yaitu mengenai interaksi yang dilakukan oleh masyarakat asli desa 

Giripeni dengan masyarakat pendatang yang notabene merupakan pekerja 

atau buruh pabrik rokok dan tindak kriminalitas yang menurun. Interaksi 

yang terjalin antara masyarakat asli desa Giripeni dengan warga pendatang 

terjalin cukup baik. Interaksi tersebut menggunakan dua proses soial yaitu 

kontak sosial dan komunikasi sosial. Bentuk dari interaksi sosial yang 
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dilakukan oleh kedua belah pihak adalah asosiatif dan disosiatif. Bentuk 

asosiatif diwujudkan dengan adanya kerja sama dan akomodasi. Sementara 

bentuk interaksi disosiatif diwujudkan dengan persaingan, pertentangan, dan 

konflik. 

Dampak sosial yang selanjutnya adalah  penurunan tingkat kriminalitas 

yang terjadi di desa Giripeni. Pabrik Rokok Sampoerna menjadi pemicu 

faktor-faktor penekan tindak kriminalitas. Berkurangnya pengangguran dan 

mobilitas yang tinggi menjadi salah satu faktor penurunan tindak 

kriminalitas. Sejak tahun 2008 sampai 2010 tindak kriminalitas di desa 

Giripeni tidak  mengalami peningkatan. Jumlah kasus yang dilaporkan ke 

Polsek Wates tidak bertambah. Data yang diperoleh tersebut menjadi bukti 

bahwa terjadi penurunan tindak kriminalitas setelah berdirinya pabrik rokok. 

      Perubahan sosial tidak hanya berdampak pada kebaikan masyarakat, 

namun juga berdampak pada suatu keburukan. Dampak negatif dari segi 

sosial akibat berdirinya pabrik rokok memang dirasakan masyarakat 

Giripeni. Dampak negatif yang muncul adalah adanya konflik – konflik 

kecil yang muncul antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli 

desa Giripeni, tidak teraturnya ketertiban lalu lintas, bau limbah pabrik yang 

menyengat sering ada disaat siang hari cukup mengganggu masyarakat Desa 

Giripeni, dan gangguan kesehatan seperti susah bernapas (sesak napas) serta 

pusing-pusing. 

       Perubahan Kebudayaan juga terjadi di Desa Giripeni. Dampak 

selanjutnya mengenai kebudayaan masyarakat Desa Giripeni  yang mulai 
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bergeser. Dampak yang ada dikarenakan sudah banyak masyarakat Desa 

Giripeni yang semula hanya duduk diam dirumah namun sekarang ini 

disibukan dengan banyak aktivitas seperti bekerja. Kesibukan masyarakat 

mulai merubah kebudayaan yang ada walaupun tidak signifikan. Perubahan 

kebudayaan yang terjadi di desa Giripeni adalah Perubahan Kebudayaan 

Gotong Royong dan Kebudayaan Rewang. 

       Dampak ekonomi yang bersifat positif dan negatif juga muncul setelah 

adanya pabrik rokok. Dampak positif dari segi ekonomi  yaitu berupa 

kesediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan pada 

masyarakatnya. Peningkatan pendapatan masyarakat. yaitu dikarenakan 

adanya pendatang yang tinggal di desa Giripeni, kawasan Giripeni  menjadi 

ramai, terciptanya lapangan pekerjaan bagi warga, pendapatan masyarakat 

yang meningkat sehingga meningkatnya juga tingkat perekonomian. 

 Adanya pabrik rokok membuat wilayah desa Giripeni menjadi kawasan 

yang ramai. Hal itu dikarenakan banyak dibukanya toko-toko dan 

minimarket disekitaran pabrik rokok. Selain itu, akses dari desa Giripeni 

untuk kemanapun tidak sulit karena jalan utama desa Giripeni kini telah 

banyak dilalui angkutan-angkutan umum sehingga mempermudah 

masyarakat dalam pemilihan transportasi. Banyak terciptanya lapangan kerja  

bagi masyarakat membuat tingkat pengangguran di Giripeni berkurang. 

Peluang – peluang usaha yang muncul akibat adanya pabrik rokok yaitu 

adanya tempat kost, tempat penitipan kendaraan, serta warung makan. 

Dengan terserapnya banyak tenaga kerja menjadi buruh pabrik maupun 
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membuka usaha sendiri membuat pendapatan masyarakat bertambah dan 

perekonomiannya juga meningkat. 

Dampak negatif dari segi ekonomi dengan adanya pabrik rokok tetap ada 

meskipun tidak dipikirkan oleh masyarakat desa Giripeni. Dampak negatif 

yang timbul antara lain yaitu pola perilaku ekonomi masyarakat yang 

berubah. Perilaku ekonomi masyarakat yang kini menjadi konsumtif 

merupakan wujud dari dampak negatif akibat adanya pabrik rokok. Pola 

perilaku konsumtif yang dimiliki masyarakat pada saat ini dikarenakan 

pemenuhan kebutuhan yang praktis dan efisien. Ketersediaan warung 

makan, tempat laundry pakaian, dan minimarket membuat perubahan pada 

pola kehidupan masyarakat.  Kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan 

primer. 

B. Saran  

1. Bagi Pamong Desa Giripeni sendiri untuk meningkatkan berbagai 

upaya-upaya yang berguna untuk kesejahteraan masyarakatnya. Agar 

dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat bisa lebih merata. 

2. Bagi Masyarakat Desa Giripeni untuk lebih  memperhatikan dampak 

buruk yang terjadi dengan adanya pabrik rokok sehingga dapat 

diidentifikasi dan ditanggulangi pemecahannya. 

3. Bagi para peneliti dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai dampak 

sosial dan ekonomi berdirinya pabrik rokok di desa Giripeni. dengan 

demikian dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh dan lebih 

dalam. 
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