
ABSTRAK 

IDRIS APANDI: Dampak Pembangunan Industri PT. Kofuku Plastic Indonesia 

Terhadap Perubahan Sosial di Masyarakat (Studi penelitian di Desa Buni Bakti 

Kec, Babelan Kab, Bekasi) 

 

 Kegiatan pembangunan industri bertujuan untuk menyediakan bahan-

bahan kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan kemakmuran bangsa, 

meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menaikan 

devisa negara, serta mengangkat prestise nasional. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak positif dan 

negatif dari keberadaan pembangunan industri terhadap perubahan sosial, 

pengaruhnya bagi masyarakat sekitar yang berada dilingkungan industri tersebut, 

dan bagaimana usaha pemerintah desa dan tokoh masyarakat sekitar dalam 

menanggulangi dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi akibat 

berdirinya pembangunan industri tersebut. 

Penelitian ini bertolak pada pemikiran perubahan sosial persfektif teori 

fungsional yang mengilustrasikan masyarakat sebagai organisme hidup. 

Masyarakat memiliki organ-organ baik struktur maupun kultur yang merupakan 

perlengkapan yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Berbagai 

bagian seperti pemerintah, keluarga, ekonomi dan fator-faktor lain adalah terpisah 

namun saling tergantung dan harus berfungsi bersama-sama untuk kehidupan 

keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga bertolak pada pemikiran bahwa 

perubahan-perubahan hanya akan dapat diketahui apabila menelaah keadaan 

masyarakat itu pada waktu tertentu dan membandingkannya dengan keadaan pada 

masa yang lalu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hal 

ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data primer dengan cara observasi, 

wawancara, angket. Selain itu, pengumpulan data ini juga dilengkapi dengan 

penggunaan data sekunder berupa referensi dalam bentuk buku-buku bacaan yang 

berkaitan dengan tema penelitian untuk mendukung data sebelumnya. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pembangunan industri dapat 

menimbulkan dampak positif ataupun negatif terhadap perubahan sosial di 

masyarakat. Adapun dampak positif yang ditimbulkan oleh keberadaan industri 

diantaranya adalah 65% kehidupan ekonomi masyarakat meningkat setelah 

adanya industri, untuk pendidikan 55% sangat penting bagi masyarakat Buni 

Bakti, masyarakat lebih memahami keagamaan 50% dan solidaritas sosial 50% 

masyarakat semakin meningkat. Adapun dampak negatif diantaranya adalah 

berkurangnya lahan pertanian yang subur dan terjadinya pencemaran lingkungan 

yang disebabkan oleh limbah industri. Usaha yang telah di lakukan oleh kepala 

desa dan tokoh masyarakat dalam menggulangi dampak negatif industri 

diantaranya adalah mengadakan kontrol sosial terhadap masyarakat, memberikan 

bimbingan keagamaan terhadap masyarakat sekitar. 


