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SARI 

Ifadah, Muhimatun. 2014. Pengaruh Industri Batu Bata Terhadap Kehidupan 

Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal Tahun 2004-2013. Program Srudi Ilmu Sejarah/S1. Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci: IndustriBatu Bata, PengaruhSosial-Ekonomi 

Batu bata adalah bahan bangunan yang telah lama dikenal dan dipakai oleh 

masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan yang berfungsi untuk bahan 

bangunan kontruksi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri batu bata yang 

dibangun masyarakat untuk memproduksi batu bata. Kerajinan batu bata di Desa 

Rejosari pada awalnya merupakan usaha sampingan bagi para petani untuk 

mencari pendapatan lain di luar sektor pertanian. Namun, kini banyak petani yang 

mulai tertarik untuk mengembangkan industri batu bata dibandingkan dengan 

usaha pertanian karena industri batu bata dianggap lebih menguntungkan serta 

luas lahan garapan yang semakin sempit dan kesuburan tanah yang mulai 

menurun menyebabkan produktivitas dari sector pertanian yang semakin 

menurun. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana 

latar belakang munculnya industri batu bata di desa Rejosari kecamatan 

Brangsong kabupaten Kendal?, 2) bagaimana perkembangan industri batu bata 

tahun 2004-2013?, 3) bagaimana pengaruh perkembangan industri batu bata 

terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa Rejosari ? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. 

Langkah-langkah penulisannya meliputi: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan 

historiografi. Kegiatan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, studi 

pustaka dan wawancara dengan pengusaha batu bata desa Rejosari untuk 

memperoleh data tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat akibat munculnya 

industri batu bata 

Keberadaan industri batu bata memberikan dampak dalam kehidupan 

sosial dan ekonomi masyarakat Desa Rejosari. Perubahan sosial tersebut adalah 

munculnya golongan baru dalam masyarakat yaitu golongan pengusaha, 

meningkatnya kesadaran pendidikan masyarakat Desa Rejosari dan meningkatnya 

sistem kekerabatan masyarakat. Adanya industri batu bata di Desa Rejosari 

berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Berdiri dan berkembangnya 

industri batu bata di Desa Rejosari membawa dampak dalam mata pencarian 

masyarakat adalah bertambahnya lapangan pekerjaan dan menyerap banyak 

tenaga kerja sehingga tingkat ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. 

Menjadikan mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu 

pengusaha juga dapat memenuhi kehidupan yang sifatnya sekunder dan tersier 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembagunan ekonomi Indonesia harus menghadapi kenyataan dengan masih 

luasnya kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Kemiskinan merupakan beban 

bagi warga yang menyandangnya. Kemiskinan merupakan tanggung jawab semua 

elemen.Pembangunan pedesaan adalah suatu strategi pembangunan yang 

dirangsang untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial dari kelompok 

khusus masyarakat, yaitu masyarakat di pedesaan. Pembangunan pedesaan 

bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, sehingga usaha ini harus dirancang 

secara jelas dan tegas kearah peningkatan produksi dan produktivitas ( Safitri, 

2012: 2) 

Pembangunan pedesaan memiliki kaitan erat dengan pembangunan 

pedesaan yang bersifat fisik dan non pertanian yang ditujukan untuk wilayah 

pedesaan dan sekitarnya, yaitu pembangunan di luar sektor pertanian, seperti 

industri kecil dan industri rumah tangga. 

Industri kecil dan industri rumah tangga adalah suatu bentuk perekonomian 

rakyat di Indonesia, apabila dikembangkan akan mampu memecahkan masalah-

masalah dasar pembangunan di Indonesia. Industri ini juga mampu untuk 

membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional. Industri kecil berperan 

dalam menciptakan suatu proses industrialisasi di Indonesia yang 

berkesinambungan. Industrialisasi yang berkesinambungan adalah suatu proses 
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yang tidak menciptakan ketergantungan industri-industri  yang tercipta oleh 

proses itu terhadap pasar luar negeri (Gembong Tjittrosoepomo dkk, 1991: 35) 

Industri rumah tangga di pedesaan yang memberikan andil dalam 

menciptakan lapakan pekerjaan dan peningkatan pendapatan rumah tangga salah 

satunya adalah industri rumah tangga batu bata. Batu bata merupakan industri 

rumah tangga yang memanfaatkan bahan baku berupa tanah liat dan diolah 

dengan proses yang sederhana.  

Desa Rejosari adalah salah satu desa di kecamatan Brangsong kabupaten 

Kendal yang sebagian warganya adalah yang kini mulai mengusahakan industri 

batu bata. Industri batu bata di desa ini pada awalnya merupakan usaha sampingan 

bagi para petani untuk mencari pendapatan lain dari luar pertanian. Namun, kini 

banyak petani yang mulai tertarik untuk mengembangkan kerajinan batu bata 

dibandingkan dengan usaha pertanian karena industri batu bata dianggap lebih 

menguntungkan serta luas lahan garapan yang semakin sempit menyebabkan 

produktivitas dari sektor pertanian yang semakin menurun. 

Batu bata atau dalam bahasa Jawa disebut “Banon” adalah salah satu bahan 

material yang berfungsi sebagai bahan pembuat dinding, sering terbuat dari tanah 

liat bakar. Bata merupakan bahan yang ideal untuk struktur ruang terbatas serta 

untuk desain ruang melengkung. Selain itu dengan perawatan minimal, bangunan 

bata umumnya bertahan lama. 

Di Mesopotamia, manusia menemukan pertama kali bahwa tanah liat dapat 

dibentuk dan dijemur untuk menghasilkan bahan bangunan. Menara Babel 
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dibangun dengan menggunakan batu bata yang dijemur. Batu bata juga digunakan 

di banyak tempat yaitu di Timur Tengah, Afrika Utara dan Amerika Tengah dan 

Amerika Utara. Pada peradaban Babylonia di lembah antara sungai Tigris dan 

sungai Efrat, lumpur tebal dan tanah liat dari sungai-sungai ini sangat cocok untuk 

pembuatan batu bata, yang kemudian menjadi bahan bangunan yang umum pada 

peradaban tersebut.Kerajaan dan kuil di bangun dari batu bata jemur dan 

permukaannya menggunakan batu bata berlapis atau kilap.Penggalian akhir-akhir 

ini di Mesir menunjukkan bahwa pada masa Mesir kuno telah digunakan batu bata 

yang dijemur dan dibakar menggunakan tungku untuk pembangunan rumah dan 

tempat suci (Allan, 2005: 247) 

Orang Roma juga menyebarluaskan penggunaan batu bata, antara lain 

pembuatan batu bata masuk ke Inggris setelah serangan Roma pada 54 SM, 

seperti untuk pembangunan Kastil Colchester yang dibangun dari 1080 batu bata 

bekas. Batu bata Roma memiliki ketebalan yang sangat tipis disbanding dengan 

panjangnya. Dimana bata-bata tersebut diletakkan diatas lapisan mortar yang 

tebal.Setelah runtuhnya Roma pada 410 M, maka seni membuat batu bata tersebut 

hilang di seluruh Eropa hingga awal abad ke 14.Industri batu bata kembali marak 

setelah Flemish masuk ke Inggris pada abad tersebut (Allan, 2005: 247) 

Bangunan-bangunan batu bata yang pertama di Amerika Utara dibangun 

pada tahun 1633 di Manhattan dengan menggunakan batu bata yang diimpor dari 

Belanda dan Inggris. Pemanfaatan batu bata baru maksimal setelah ditemukan 

pembakaran batu bata dengan tungku yang menghasilkan batu bata yang betul-

betul awet. Tungku batu bata yang pertama kali dioperasikan di Amerika Serikat 
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adalah sekitar tahun 1650. Batu bata yang dihasilkan pada masa lampau memiliki 

spesifikasi yang sangat berbeda disbanding dengan batu bata masa sekarang. 

Misalnya batu bata dari Mesopotamia beratnya lebih dari 18 kilogram, atau batu 

bata dengan bentuk segitiga digunakan untuk membangun Coloseum (Allan, 

2005: 247) 

Awal industri batu bata di Indonesia sebagai akibat Perang Dunia (1914 - 

1918), ekspor dari Hindia Belanda sangat menurun. Demikian juga dengan 

kebutuhan barang impor dari luar negeri yang selama ini didatangkan dari Eropa 

terpaksa berhenti. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Hindia Belanda 

membentuk Panitia Pembangunan Industri (1915) dengan tugas merencanaan 

pembangunan  industri yang mengganti barang-barang impor salah satunya adalah 

industri batu bata. (Anggraini, 2007:VI) 

Usaha produksi batu bata berkembang dengan pesat karena tingginya 

permintaan akan batu bata. Banyaknya aktivitas pembangunan perumahan-

perumahan baru di kabupaten Kendal membuat permintaan akan batu bata 

bertambah tinggi. Industri batu bata yang diusahakan masyarakat desa Rejosari 

masih menggunakan sistem tradisional sehingga pengrajin batu bata sangat 

tergantung dengan musim, terutama pada proses penjemuran. 

Pendapatan industri batu bata dapat memberikan tambahan bagi masyarakat 

sehingga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Namun disisi lain juga dapat 

memberikan dampak negative bagi linkungan karena tempat pembuatan batu bata 
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berada di bantaran sungai blorong serta masyarakat desa Rejosari terutama para 

pengusaha batu bata yang tidak peduli dengan lingkungannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat permasalahan tersebut 

dalam penelitian dengan judul “KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI 

PENDUDUK PEMBUAT BATU BATA DI DESA REJOSARI KECAMATAN 

BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2004-2013” 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok pikiran 

secara  jelas dan sistematis, sehingga akan mudah dipakai dengan jelas dari 

permasalahan sebenarnya. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti dalam 

pemikiran ini dapat dirinci sbb: 

1. Bagaimana latar belakang munculnya industri batu bata di desa Rejosari  

kecamatan Brangsong, kabupaten Kendal? 

2. Bagaimana perkembangan industri batu bata tahun 2004-2013 di desa 

Rejosari, kecamatan Brangsong? 

3. Bagaimana pengaruh perkembangan industri batu bata terhadap kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat desa Rejosari ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah sbb: 

1. Mengetahui latar belakang munculnya industri batu bata di desa Rejosari 

kecamatan Bangsong Kabupaten Kendal 

2. Mengetahui perkembangan industri batu bata di desa Rejosari kecamatan 

Brangsong kabupaten Kendal tahun 2004-2013 

3. Mengetahui pengaruh perkembangan industri batu bata terhadap kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat desa Rejosari Kecamatan Brangsong kabupaten 

Kendal 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu manfaat 

teoritis dan praktis 

1. Manfaat Teoretis  

Manfaat teoritis yang hendak dicapai dalam penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya kajian penulisan sejarah lokal yang ada di Indonesia, 

khususnya tentang perkembangan industri batu bata dan pengaruhnya 

terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa Rejosari kecamatan 

Brangsong kabupaten Kendal tahun 2004-2013 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat Kendal tentang sejarah 

perkembangan industri batu bata di desa Rejosari kecamatan Brangsong. 

b. Menambah pengetahuan bagi para mahasiswa di jurusan sejarah 

khususnya dan jurusan lain pada umumnya 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya pembatasan wilayah penelitian 

dan lingkup waktu. Dalam penelitian sejarah mencakup lingkup ruang (spatial) 

dan waktu (temporal). Ini dilakukan untuk membatasi suatu permasalahan dalam 

penelitian. Lingkup spatial adalah seluruh daerah atau wilayah yang dijadikan 

sebagai objek penelitian.Sedangkan ruang lingkup temporal adalah awal dan akhir 

dari suatu kajian sejarah. 

Ruang lingkup spatial dalam penelitian ini adalah desa Rejosari yang 

masuk dalam wilayah kecamatan Brangsong, kabupaten Kendal sebagai daerah 

yang terkenal sebagai kerajinan batu bata. Desa Rejosari diambil sebagai tempat 

penelitian karena desa ini merupakan daerah kerajinan batu bata yang mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. 

Ruang lingkup temporal atau waktu yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi kurun waktu antara tahun 2004-2013. Tahun 2004 merupakan awal 

munculnya industri batu bata di desa Rejosari. Tahun 2013 sebagai batas akhir 

penelitian dengan pertimbangan bahwa sekitar tahun tersebut data-data masih 
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tersedia. Tematikal dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil tentang 

Perkembangan Industri Batu Bata dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial 

Ekonomi Masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 

tahun 2004-2013 

Agar mempermudah kesimpulan, maka diambil suatu pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial ekonomi. Pendekatan 

ekonomi akan membantu penelitian dalam memahami produksi batu bata, 

pemasaran batu bata serta manfaatnya kerajinan batu bata terhadap sosial ekonomi 

masyarakat. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan aspek yang penting dalam penelitian sejarah. 

Dengan tinjauan pustaka kita memperoleh bahan-bahan pustaka yang dapat 

mendukung penulisan yang telah dilakukan. Dalam tinjauan pustaka ini penulis 

mencoba membedah atau meninjau suatu pustaka yang relevan dengan materi 

yang ditulis. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan referensi yang menunjang 

yaitu referensi tertulis dalam bentuk buku yang berkaitan dengan topik dan 

penelitian. Referensi berupa buku tersebut untuk memperdalam pemahaman 

terhadap masalah yang dikaji. Buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

Menurut Undang-undang No.5 tahun 1984 tentang perindustrian, yang 

menyebutkan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 
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mentah, bahan baku, barang setengah jadi. Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan 

menggunakan sarana dan peralatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996:121). 

Industri juga dapat diartikan sebagai segala aktifitas manusia dibidang ekonomi 

yang produktif dalam proses pengolahan atau pembuatan bahan dasar menjadi 

barang yang lebih bernilai dari pada bahan dasarnya untuk dijual. 

Industrialisasi menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat 

modern dan merupakan motor penggerak yang memberikan dasar bagi 

peningkatan kemakmuran dan mobilitas perorangan yang belum pernah terjadi 

sebelumnya pada sebagian besar penduduk dunia, terutama Negara-negara maju. 

Bagi Negara-negara berkembang, industri sangat esensial untuk memperluas 

pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. 

Banyak kebutuhan umat manusia dapat dipenuhi oleh barang dan jasa yang 

disediakan oleh sektor industri. 

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pembuatan batu bata merupakan 

industri rumah tangga. Hal ini didasarkan dari penggolongan industri berdasarkan 

jumlah tenaga kerja. Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan 

atau tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang (Dumairy, 1996:87) 

Dalam penelitiannya Fitriana Nur Dian Anggraini yang berjudul “Sejarah 

Industri Batu Bata Panggisari Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjar Negara 

tahun 1970-2001” (2007) dijelaskan bahwa perubahan di bidang sosial ekonomi 

memperlihatkan gaya hidup dalam pemenuhan kebutuhan materi yang lebih 
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komersial. Penduduk desa semakin terbiasa membeli berbagai jenis kebutuhan 

rumah tangga. Dampak ini tercemin oleh semakin banyaknya jumlah orang yang 

terlibat penuh dalam kegiatan ekonomi nonpertanian, antara lain: tumbuhnya 

industri-industri berskala kecil di pedesaan seperti pengrajin tembaga, keramik, 

dan batu bata. Industri kecil telah memegang peranan penting dalam mendukung 

program-program pembangunan ekonomi dan diusahakan terutama untuk 

menambah pendapatan keluarga terutama bagi penduduk kelompok miskin di 

Indonesia 

Batu bata adalah material yang berasal dari bumi, yang diambil dari tanah 

dan sesuai untuk fondasi, perkerasan, dan dinding yang tumbuh langsung dari 

tanah. Batu bata memiliki keistimewaan dalam hal kedayatahanan terhadap api. 

Sebagai produk bakaran, bata adalah produk yang paling berdaya tahan terhadap 

kebakaran bangunan diantara produk bakaran lainnya (Allan, 2005:247) 

Heinz Ferick dalam bukunya yang berjudul Ilmu Bahan Bangunan, 

Eksploitasi, Pembuatan, Penggunaan dan Pembuangan (1999) membahas tentang 

batu bata sebagai hasil industri rumah tangga harus memenuhi syarat-syarat batu 

bata sebagai bahan bangunan N1-10 yaitu syarat berupa penampilan atau wujud 

serta ukuran-ukuran standar batu bata. 

G. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan 

sejarah (Historical method). Menurut Louis Gottschalk (1972:33), metode sejarah 

adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan 
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masa lampau oleh sejarawan. Adapun langkah-langkah kegiatan dalam prosedur 

penelitian sejarah yaitu: 1) Heuristik, 2) Kritik Sumber, 3) Interpretasi, 4) 

Historiografi. Prosedur penelitian sejarah melalui tahap-tahap berikut 

 

1. Heuristic 

Heuristic adalah tahapan kegiatan mengumpulkan sumber-sumber 

yang berhubungan dengan permasalahan, sumber ini terdiri dari sumber 

primer dan sumber sekunder.Sumber primer ditelusuri di lembaga-lembaga 

dan instansi yang terkait dengan tema penulisan skripsi seperti diatas. 

Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang keterangannya diperoleh dari 

orang lain. Sedangkan sumber tersier adalah sumber yang berupa semua 

karya ilmiah. Dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah tersebut 

peneliti mengunakan  

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengamati 

secara langsung pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan 

obsevasi pada kerajinan batu bata di desa Rejosari dengan cara melihat 

kejadian-kejadian secara yang ada kemudian mencatat dan 

mendokumentasikannya sehingga dapat digunakan sebagai sumber 

penelitian. 
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b. Wawancara 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara secara lisan dengan 

berbagai tokoh yang terkait dengan keberadaan kerajinan batu bata, 

baik pengrajin maupun pekerja dan penduduk sekitarnya. Sejarah lisan 

ini mempunyai banyak kegunaan dengan sifatnya yang kontemporer. 

Sejarah lisan memberikan kemungkinan yang hampir tidak terbatas, 

untuk menggali sejarah dari pelaku sejarah, dari pelaku yang tidak 

disebutkan dalam dokumen. Selain itu sejarah lisan juga 

memungkinkan perluasan permasalahan sejarah karena sejarah tidak 

lagi dibatasi dengan adanya dokumen tertulis (Kuntowijoyo,1994:23) 

Adapun pelaksanaan dari wawancara ini menggunakan teknik 

bebas terpimpin yang dimaksud disini adalah bentuk pertanyaan yang 

diajukan kepada informan bersifat terbuka dan terarah. Alasan 

digunakannya teknik wawancara bebas terpimpin adalah untuk 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada responden untuk 

menanggapi masalah yang diajukan, sehingga peneliti dapat 

menghimpun data yang sebanyak-banyaknya. Peneliti juga dapat 

mengarahkan dan memancing keterangan yang sesuai dengan 

keperluan. 

Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu menentukan 

informan yang akan diwawancarai. Hal ini, dilakukan dengan maksud 

supaya penulis dapat menggali dan memperoleh informasi yang 
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disajikan informan serta mampu membedakan informasi yang 

sesungguhnya dan informasi yang semu. Dalam penelitian ini, yang 

dijadikan informan adalah para pengusaha industri batu bata dan para 

pekerja di industri tersebut pada tahun 2004 – 2013. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data dengan 

mencari dan membaca buku-buku dan literature yang relevan dengan 

tema penelitian. Penulis mengumpulkan buku-buku yang ada dan 

ditemukan di Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Pusat 

Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Wilayah Propinsi Jawa 

Tengah, Perpustakaan Umum Kendal, Data Desa Rejosari, dan lain-

lain. 

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber yaitu penerapan dari sejumlah aturan atau 

prinsip-prinsip untuk menguji keaslian (otensitas) dan kebenaran 

(kredibilitas) sumber-sumber sejarah dan mengembalikan sejauh 

mungkin pada bentuk aslinya dan nilai pembuktian yang 

sebenarnya. Kritik sumber dilakukan ketika sejarawan telah 

mendapatkan sumber-sumber penulisan untuk penelitian, sebelum 

sumber itu digunakan maka peneliti atau sejarawan harus 

mengetahui keaslian dan kebenaran sumber. 
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Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan 

kritik intern 

a. Kritik Ekstern 

Merupakan penelian sumber dari aspek fisik dari sumber 

tersebut dan bertujuan untuk mengetahui atau menetapkan 

keaslian sumber yang dilakukan terlebih dahulu sebelum kritik 

intern. Ada tiga pertanyaan yang penting untuk dapat digunakan 

dalam proses kritik ekstern yaitu apakah sumber itu memang 

sumber yang kita kehendaki? Apakah sumber itu asli atau 

turunan? Apakah sumber itu utuh atau telah diubah (Wasino, 

2007:51) Sumber-sumber ataupun dokumen yang diperoleh 

kemudian diuji kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk 

penelitian sejarah. Peneliti menggunakan kritik ekstern untuk 

mengetahui tingkat kredibilitas sumber primer, sekunder, dan 

tersier. Dalam menentukan otentitas (keaslian) sumber yang 

berupa buku-buku, artikel dan karya ilmiah lain yang 

berhubungan dengan perkembangan industri batu bata di desa 

Rejosari kecamatan Brangsong kabupaten Kendal tahun 2004-

2013 

b. Kritik Intern 

Merupakan penilaian sumber dari segi isi yang bertujuan 

untuk mengetahui kebenaran sumber. Mengetahui sumber harus 
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memperhatikan bagaimana nilai pembuktian yang sebenarnya 

dari isinya dan menetapkan keakuratan dan dapat dipercaya dari 

sumber itu untuk menguji kebenaran sember maka diperlukan 

1) Penilaian Intrinsik 

2) Perbandingan Sumber-sumber 

Cara melakukan kritik intern yaitu: 

1) Melakukan crosscheck data antar sumber yang berhasil 

dikumpulkan. 

2) Melihat asal sumber, siapa yang menulis atau 

mengarang, apakah wartawan, ahli dari pengamat, 

praktisi, dosen, pelaku peristiwa atau pemerintah dan 

swasta. Dengan memperhatikan hal itu maka peneliti 

dapat menyimpulkan apakah sumber – sumber yang 

diperoleh dapat diyakini kebenarannya atau tidak. 

3) Melihat kandungan dari data masing – masing sumber, 

apakah sumber yang diperoleh data datanya relevan 

dengan permasalahan atau tidak. 

4) Peneliti menyeleksi sumber – sumber yang diperlukan 

sesuai dengan pokok bahasan atau sub pokok bahasan 

penelitian ditetapkan. 
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5) Memperhatikan apakah sumber tersebut merupakan 

hasil penelitian, pengamatan atau observasi, laporan 

pertemuan, laporan perjalanan, ataukah tulisan pelaku. 

3. Interpretasi 

Tahap ini merupakan usaha untuk membandingkan dan mengaitkan 

kaitan fakta sehingga menghasilkan suatu kesatuan yang bermakna. Dalam 

proses ini tidak semua fakta sejarah dapat dimasukkan tapi harus dipilih 

mana yang relevan dalam gambaran cerita yang disusun. Dalam 

menginterpretasikan penelitian dalam bentuk karangan sejarah ilmiah, 

sejarah kritis perlu diperhatikan susunan karangan yang logis menurut 

urutan kronologis yang sesuai dengan tema yang jelas dan sudah dimengerti 

(Gottschalk, 1975:131). Dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan 

kerajinan batu bata dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat desa Rejosari kecamatan Brangsong kabupaten Kendal tahun 

2004-2013 

4. Historiografi 

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. 

Penulisan sejarah dari hasil penelitian dan interpretasi dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip realisasi atau cara membuat urutan peristiwa, 

kronologi atau urutan waktu, kausalitas atau hubungan sebab akibat dan 

kemampuan imajinasi yaitu kemampuan untuk menghubungkan peristiwa 

yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian (Gottschalk,1975:143) 
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Tahap akhir dari penyusunan skripsi ini, dengan kata lain cerita sejarah yang 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya adalah penulisan Kehidupan 

Sosial Ekonomi Penduduk Pembuat Batu Bata di Desa Rejosari Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2004-2013 

  . 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA REJOSARI KECAMATAN BRANGSONG 

KABUPATEN KENDAL 

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Rejosari 

1. Kondisi geografis 

Kecamatan Brangsong adalah salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Kendal. Di Kecamatan Brangsong ada sebuah desa yang 

memproduksi kerajinan batu bata yaitu Desa Rejosari. Jarak desa Rejosari 

dari pusat pemerintahan kecamatan adalah sejauh 1 km, 3 km dari ibukota 

kabupaten dan 25 km dari kota provinsi. Wilayah Desa Rejosari terletak 

pada ketinggian rata-rata 1,5 m dari permukaan laut, beriklim tropis dan 

bertemperatur sedang dengan suhu maksimal 34` C dan suhu minimum 25` 

C. 

Wilayahnya merupakan daratan rendah dengan bentuk datar 100% 

.luas wilayah Desa Rejosari adalah 151 HA.Terdiri dari 110 HA tanah 

sawah dan 41,401 HA tanah kering. Secara administratif Desa Rejosari 

berbatasan dengan 

Sebelah utara    : Desa Turunrejo 

Sebelah selatan : Desa Tosari 

Sebelah timur   : Desa Tosari 
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Sebelah Barat   : Kecamatan Kendal 

2. Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk Desa Rejosari Kecamatan Brangsong mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan penduduk di desa ini 

dipengaruhi oleh faktor fertilitas, mortalitas dan migrasi. Fertilitas adalah 

faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk dilihat dari 

jumlah kelahiran pertahun. Faktor mortalitas adalah faktor yang 

mempengaruhi angka pengurangan penduduk dari suatu daerah dilihat 

dari angka kematian. Faktor migrasi adalah faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk disuatu daerah dilihat dari angka perpindahan 

penduduk disuatu daerah dilihat dari angka perpindahan penduduk, baik 

penduduk yang masuk maupun penduduk yang keluar dari daerah 

tersebut. 

Jumlah penduduk Desa Rejosari tahun 2004 mencapai 3768 dan 

terus meningkat sampai tahun 2013 mencapai 4076, yang terdiri dari 

jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Secara 

lengkap perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 



20 
 

 
 

Tabel 1 jumlah penduduk desa Rejosari kecamatan Brangsong dari 

tahun 2004-2013 

TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

2004 2025 1743 3768 

2005 2024 1756 3780 

2006 2029 1766 3795 

2007 2030 1803 3833 

2008 2035 1811 3846 

2009 2030 1857 3887 

2007 2028 1906 3934 

2008 2029 1937 3966 

2009 2027 1943 3970 

2010 2026 1959 3985 

2011 2025 2003 4028 

2012 2026 2002 4026 

2013 2037 2069 4106 

(sumber: monografi Desa Rejosari tahun 2004-2013) 
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Tabel 2  jumlah penduduk dalam kelompok umur tahun 2013 

Kelompok 

Umur 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-4 238 249 487 

5-9 202 246 448 

10-14 136 182 318 

15-19 230 229 459 

20-24 236 200 436 

25-29 200 152 352 

30-39 218 178 396 

40-49 205 249 454 

50-59 186 199 382 

60 180 185 365 

Jumlah 2037 2069 4106 

(sumber: monografi Desa Rejosari tahun 2013) 

Tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Desa 

Rejosari cukup cepat. Tahun 2004 jumlah penduduk desa Rejosari 

berjumlah 3768. Selanjutnya dalam kurun waktu 10 tahun kedepan yaitu 

tahun 2013 jumlah penduduk meningkat menjadi 4106. Dengan demikian 

terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 338. 

Data diatas dapat dilihat perbandingan antara penduduk tidak 

produktif yang berumur dibawah 15 tahun dan 60 tahun keatas dengan 

penduduk produktif yang berusia 15-50’an, ini merupakan sumber daya 

manusia yang dapat menjadi tenaga kerja yang potensial. Mereka ini 
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kebanyakan bekerja sebagai buruh industri, petani, selain itu mereka juga 

bekerja sebagai pengrajin batu bata dan buruh pengrajin batu bata. 

B. Kondisi Sosial Ekonomi 

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Rejosari melakukan 

berbagai macam aktifitas dan interaksi  sosial yang dikaitkan dengan usaha 

menjaga kerukunan hidup. Kerukunan hidup pada umumnya diartikan sebagi 

kerjasama antara seseorang dengan anggota masyakat lainnya dalam peristiwa 

suka maupun duka. Kondisi sosial ekonomi masyarakat  berpengaruh terhadap 

sistem kerukunan hidup masyarakat. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi 

seseorang semakin besar pula rasa mampu untuk hidup sendiri dan merasa 

tidak membutuhkan orang lain. Keadaan seperti inilah yang pada akhirnya 

akan mengurangi kerukunan hidup dalam masyarakat  

 Letak geografis Desa Rejosari Yang strategis mengakibatkan 

proses mobilitas penduduk semakin cepat, memungkinkan masyarakatnya 

mengalami perkembangan perekonomian. Awal tahun 2000 sebagian besar 

penduduk Desa Rejosari masih menggantungkan hidupnya disektor pertanian. 

Memasuki awal tahun 2002 masyarakat beralih hidupnya di sektor indudtri 

yaitu dengan menjadi buruh pabrik di kota Semarang. Dan tahun 2004 muncul 

usaha kerajinan batu bata. Kondisi ini terjadi karena semakin lama jumlah 

sawah dan ladang semakin berkurang akibat lahan sawah dan ladang dialih 

fungsikan menjadi perumahan. Selain itu banyak para pemuda yang enggan 
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menjadi petani. Karena pekerjaan menjadi petani identik dengan kotor dan 

berpanas-panasan di bawah sinar matahari. 

 Selain hidupnya mengantungkan dibidang pertanian, masyarakat 

Desa Rejosari juga bekerja dibidang lain yaitu: nelayan, pengusaha, buruh 

industry, buruh bangunan, pedagang dan pegawai negeri sipil. Bertani 

merupakan mata pencarian pokok sebagian besar penduduk Desa Rejosari, 

pada umumnya adalah bercocok tanam di sawah, usaha lainnya selain bercocok 

tanam di sawah adalah berladang dengan menanam sayur-sayuran dan tanaman 

palawija. 

 Prasarana ekonomi adalah alat penunjang utama untuk 

meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi dan sosial. Karena apabila hal 

ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan masyarakat akan 

terhambat. Prasarana ekonomi di Desa Rejosari antara lain :1pasar tradisional 

dan 21 toko/warung. 

 Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan 

pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara 

langsung dan biasanya ada proses tawar menawar. Pasar tradisional di Desa 

Rejosari menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa 

ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, dan ikan. Selain itu ada pula yang 

menjual kue-kue dan alat-alat rumah tangga. Bangunan pasar terdiri dari kios-

kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual. 

 Sarana transportasi dan komunikasi turut mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. Prsarana transportasi adalah bangunan-bagunan yang diperlukan 
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untuk memberikan pelayanan atau jasanya bagi kebutuhan dasar penduduk 

yang terdiri atas jalan, jembatan, pelabuhan,dan bandara. Transportasi 

merupakan sarana penunjang bagi masyarakat yang akan melakukan mobilitas. 

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari. Sarana komunikasi akan membantu kecapatan masuknya 

informasi ke suatu daerah. 

 Jalur tranportasi di desa ini sudah baik, semua jalan yang 

menghubungkan setiap dukuh dan desa lain sudah diaspal. Desa Rejosari juga 

dilewati oleh jalur pantura yang sangat ramai sehingga memudahkan mobilisasi 

mayarakat. Alat transportasi yang dimiliki masyarakat di desa Rejosari yaitu 

sepeda motor, mobil pribadi, alat angkut seperti bus dan colt. Alat transportasi 

yang paling banyak dimiliki masyarakat adalah sepeda motor, setiap keluarga 

memiliki minimal satu sepeda motor, bahkan ada keluarga yang anggota 

keluarganya masing-masing memiliki satu sepeda motor. Hal ini dikarenakan 

harga sepeda motor yang cukup terjangkau.  

C. Kondisi Sosial Budaya 

1. Tingkat pendidikan 

Menurut UU No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan Negara. Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu 
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dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bertujuan untuk 

menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki 

pandangan yang  luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang 

diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai 

lingkungan. 

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai 

dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk 

menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya 

hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal 

membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru.Berikut 

ini adalah daftar tingkat pendidikan masyarakat Desa Rejosari bagi umur 5 

tahun ke atas. 

Tamat Akademi/Perguruan Tinggi  : 289 orang 

Tamat SLTA                                    : 671 orang 

Tamat SLTP                                     : 447 orang 

Tamat SD                                         : 596 orang 

Tidak Tamat SD                               : 477 orang 

Belum Tamat SD                            : 240 orang 
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Tidak Sekolah                                 : 205 orang 

(sumber:monografi Desa Rejosari tahun 2013) 

Bertolak dari kondisi diatas, masih terdapat beberapa masyarakat yang 

enggan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Rendahnya minat 

untuk melajutkan pendidikan ini dikarenakan faktor ekonomi. Setelah lulus 

sekolah menengah atas biasanya langsung bekerja sebagai buruh industri 

dan ada pula yang menjadi TKI di luar negri. 

Dalam pergaulan hidup sehari-hari masyarakat Desa Rejosari 

menunjukkan hubungan sosial yang erat dan harmonis diantara mayarakat. 

Hal ini terlihat terlihat dari sikap masyarakatnya yang saling menghargai 

sesamanya. Di desa ini Tidak pernah ada konflik sosial dalam masyarakat. 

Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat Desa Rejosari masih menerapkan 

sistem hidup gotong royong dalam berbagai bidang kehidupannya. Gotong 

royong merupakan salah satu cirri khas dan kepribadian bangsa Indonesia 

yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong 

tumbuh dari diri sendiri dan perilaku masyarakat. Contohnya saat 

pembangunan tempat ibadah, masyarakat secara swadaya gotong royang. 

Baik gotong royong dalam pengumpulan dana maupun tenaga. 

Pada masa sekarang penerapan sistem gotong royong tampak pada 

sambatan dan rewang. Disamping mampu menjaga ikatan sosial, kedua 

bentuk sosial ini merupakan suatu bentuk tolong menolong dalam 
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masyarakat yang secara social menuntut masyarakat ikut serta didalamnya 

tetapi dengan perhitungan - perhitungan tertentu. 

2. Agama dan adat istiadat 

Desa Rejosari 99% penduduknya beragama islam. Penyebaran agama 

islam di Kendal diantaranya dilakukan oleh Sunan Katong. Sunan Katong 

masih kerabat dan keturunan Raja Brawijaya V datang di Kendal pada tahun 

1513-an dan langsung mengislamkan masyarakat Kendal serta menata 

pemerintahannya. (Rochani, 2003:139) 

Beberapa mitos maupun legenda diceritakan bahwa Sunan Katong 

pada saat menyebarkan agama Islam mendapat hambatan dari sekelompok 

masyarakat yang masih memegang ajaran Hindu yang sangat kuat. 

Kelompok penentang ini dipimpin oleh Pakuwojo. Antara Sunan Katong 

dan Pakuwojo terlibat pertarungan yang mengakibatkan keduanya 

meninggal dunia. 

Selain Sunan Katong yang menyebarkan agama Islam, ada lagi tokoh 

lain yang berjasa mengislamkan masyarakat Kendal, yaitu Pangeran 

Juminah. Dari kedua tokoh ini, Islam kemudian menyebar kesegenap 

wilayah kabupaten Kendal, termasuk dilamnya adalah Desa Rejosari. 

 

Berikut adalah daftar pemeluk agama di desa Rejosari: 

Islam                    : 4102 orang 

Kristen Katolik    : 3       orang 
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Hindu                  : 1        orang 

(sumber: monografi Desa Rejosari tahun 2013) 

Adat istiadat masyarakat Desa Rejosari terlihat dalam kehidupan 

sehari-hari yang banyak dipengruhi  nilai-nilai islam, yaitu selamatan 

(kenduri). Selamatan adalah suatu bentuk acara syukuran dengan 

mengundang beberapa kerabat dan tetangga. Acara selamatan dimulai 

dengan doa bersama, dengan duduk di atas tikar, melingkari nasi tumpeng 

dengan lauk pauk. Selamatan dilakukan oleh msyarakat Desa Rejosari untuk 

merayakan kelahiran, pindah rumah, membuat rumah, khitanan, dan 

pernikahan.Acara selamatan merupakan salah satu acara yang dianggap 

dapat menjauhkan diri dari malapetaka. 

Masyarakat Desa Rejosari juga mengadakan tradisi setelah kematian 

yaitu tahlilan (selamatan kematian). Ketika ada seseorang yang meninggal 

dunia, maka pihak keluarga si mati akan mengadakan tahlilan yang dihadiri 

oleh keluarga, tetangga dan handai taulan. Dalam prakteknya tahlilan 

dimulai dengan membaca sholawat, membaca ayat-ayat suci alquran 

termasuk membaca surat yasin, doa bagi kebaikan sesama, baik orang yang 

telah mati maupun yang masih hidup. Kemudian diakhiri dengan makan 

bersama, dari makanan yang disiapkan oleh keluarga si mati. Tahlilan 

biasanya diadakan pada hari kematian, hari kedua, ketiga, sampai hari 

ketujuh, keempat puluh, keseratus, setahun, setahun sekali bertepatan 

dengan hari kematian. 
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Sifat hidup rukun dan saling tolong menolong itu dapat terlihat apabila 

ada salah satu warga di desa tersebut. Mempunyai hajatan seperti sunatan 

atau menikahkan anak, maka tetangga yang terdekat secara otomatis dan 

suka rela akan datang membantu warga yang mempunyai hajatan. 
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BAB III 

PERKEMBANGAN INDUSTRI BATU BATA DI DESA REJOSARI 

KECAMATAN BRANGSONG DARI TAHUN 2004-2013 

A. Sejarah Munculnya Industri Batu Bata di Desa Rejosari 

Tanah liat di Indonesia kebanyakan dapat diambil dari permukaan tanah.  

Endapan liat di Indonesia sering terdapat dalam lapisan lain, sehingga 

pengambilannya harus dengan membuat sumur-sumur. Warnanya macam-

macam, tergantung dari oxid-oxid logam yang dikandungnya selain 

alumunium, besi, dan kalsium, sehingga warna yang ditemukan juga berbeda-

beda, ada yang merah-coklat, coklat, abu-abu, dan ada yang kebiruan gelap 

(Frick, 1999:28). 

Batu bata adalah bahan bangunan yang telah lama dikenal dan dipakai 

oleh masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan yang berfungsi untuk 

bahan bangunan kontruksi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri batu 

bata yang dibangun masyarakat untuk memproduksi batu bata. Penggunaan 

batu bata banyak digunakan untuk aplikasi teknik sipil seperti dinding pada 

bangunan perumahan, pagar, saluran dan pondasi. Batu bata umumnya dalam 

kontruksi bangunan memiliki fungsi sebagai struktural dan non-struktural. 

Sebagai fungsi structural, batu bata dipakai sebagai peyangga atau pemikul 

beban yang ada diatasnya seperti pada kontruksi rumah sederhana dan 

pondasi.Sedangkan pada bangunan kontruksi tingkat tinggi/gedung, batu bata 



31 
 

 
 

berfungsi sebagai non-struktural yang dimanfaatkan untuk dinding pembatas 

dan estetika tanpa memikul beban diatasnya. 

Kerajinan batu bata di Desa Rejosari pada awalnya merupakan usaha 

sampingan bagi para petani untuk mencari pendapatan lain dari sektor 

pertanian. Namun, kini banyak petani yang mulai tertarik untuk 

mengembangkan industri batu bata dibandingkan dengan usaha pertanian 

karena industri batu bata dianggap lebih menguntungkan serta luas lahan 

garapan yang semakin sempit dan kesuburan  tanah yang mulai menurun 

menyebabkan produktivitas dari sektor pertanian yang semakin menurun. 

Industri batu bata di Desa Rejosari pertama kali dimulai pada tahun 2004 

oleh bapak Sanusi. Bapak sanusi sebelumnya bekerja sebagai buruh tani, 

karena keadaan fisik yang tidak sempurna serta kebutuhan yang banyak 

mendorong bapak Sanusi memulai usaha ini. Kerajinan batu bata dinilai lebih 

menguntungkan dan membutuhkan tenaga lebih sedikit dibanding dengan 

menjadi buruh tani (wawancara Sanusi, 6 Juli 2014). 

Usaha kerajinan Bapak Sanusi berkembang pesat dan mendapatkan 

keuntungan yang cukup besar dengan pendapatan kotor sebesar Rp 20000000,- 

dalam sekali pembakaran. Sehingga di tahun-tahun berikutnya banyak yang 

mengikuti jejak beliau. Sekarang sepanjang bantaran Sungai Blorong dari desa 

Rejosari sampai desa Turunrejo penuh dengan industri batu bata. 
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B. Perkembangan Industri Batu Bata 

Perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan kearah yang 

lebih maju. Industri batu bata di desa Rejosari mengalami perkembangan yang 

pesat. Tahun 2004 hanya ada 2 orang pengrajin yaitu bapak Sanusi dan Ibu 

Suniti. Jumlah pengrajin terus meningkat sampai tahun 2013 mencapai 40 

pengusaha, bahkan industri batu bata merambah ke desa tetangga, seperti Desa 

Ketapang (sebelah barat Desa Rejosari) dan Desa Turunrejo (sebelah utara 

Desa Rejosari). 

1. Faktor penyebab perkembangan 

Perkembangan industri batu bata di Desa Rejosari dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: 

a. Dilarangnya produksi batu bata di bantaran Sungai Waridin di 

Kaliwungu karena produksi batu bata menyebabkan erosi Sungai 

Waridin dan menyebabkan banjir di Kecamatan Brangsong tahun 

2004. Dengan dilarangnya produksi batu bata ini maka para 

konsumen beralih ke para pengusaha batu bata di Desa Rejosari. 

b. Banyaknya proyek perumahan di Kabupaten Kendal. Proyek 

pembangunan merupakan target pemasaran utama dari industribatu 

bata. Semakin besar permintan bahan bangunan batu bata 

menyebabkan harga batu bata semakin tinggi dan keuntungan para 

pengusaha semakin besar. 
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c. Para konsumen lebih memilih batu bata dibandingkan bahan 

bangunan lain. Hal ini dikarenakan : 

1) Karena otentik, kekuatan batu bata telah terbukti selama 

berabad-abad. 

2) Karena batu bata menawarkan perlindungan yang lebih 

unggul dibandingkan bahan dinding lainnya. Batu bata lebih 

unggul dalam tiga kategori yaitu perlindungan dari api, 

perlindungan dari badai, lebih unggul dalam pengaturan 

kelembaban. 

3) Karena batu bata lebih tahan lama dan tidak membutuhkan 

perawatan. 

4) Karena batu bata mempunyai kemampuan menyimpan panas 

dan kemudian perlahan-lahan melepaskannya. 

5) Karena batu bata bahan bangunan yang ramah lungkungan. 

2. Faktor produksi 

Produksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dengan menghasilkan barang atau meningkatkan nilai 

guna suatu barang dan jasa. Melalui proses produksi bisa dihasilkan 

berbagai macam barang yang dibutuhkan manusia. 

Untuk mencapai keberhasilan produksi diperlukan: 
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a. Modal 

Modal adalah uang pokok atau uang yang yang dipakai sebagai 

induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya. Modal sangat 

diperlukan dalam mendirikan sebuah usaha. Besar kecilnya modal yang 

dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya usaha yang akan didirikan. 

Dalam industri kerajinan batu bata modal diperlukan untuk membeli atau 

sewa lahan, membangun tungku pembakaran, membayar upah tenaga 

kerja, dan membeli bahan baku. 

 

b. Bahan baku 

Bahan baku merupakan bahan mentah yang menjadi dasar 

pembuatan suatu produk yang mana bahan tersebut dapat diolah melalui 

proses tertentu untuk dijadikan wujud lain.industri batu bata sebagai hasil 

industri rumah tangga, mengunakan bahan dasar sebagai berikut: 

1) Tanah liat (lempung) : 6 bagian berat yang mengandung silica 

sebesar 50% sampai dengan 70% 

2) Sekam padi (serbuk gergaji kayu) : 2 bagian berat yang 

manfaatnya sebagai alat pencetakan supaya batu bata tidak 

melekat pada tanah dan permukaan batu bata akan cukup besar, 

selain itu sekam padi juga dicampur pada batu bata yang masih 

mentah. Pada waktu pembakaran batu bata, sekam padi akan 
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terbakar dan pada bekas sekam padi yang terbakar akan timbul 

lubang-lubang kecil yang merupakan pori-pori batu merah itu. 

3) Air : 4 bagian, digunakan untuk melunakkan dan merendam 

tanah liat yang sudah dicampur dengan sekam padi kemudian 

direndam dengan air selama beberapa waktu. 

4) Kayu bakar (sekam padi) : digunakan sebagai bahan bakar. 

Bahan bakar yang digunakan dapat menentukan kwalitas batu 

bata. Kwalitas pembakaran dengan kayu kayu bakar memiliki 

grid yang lebih tinggi atau berkualitas lebih baik dibandingkan 

pembakaran dengan sekam padi. Bahan bakar yang biasanya 

digunakan adalah potongan kayu ulin, agar bahan bakar tahan 

lama. Potongan kayu ulin yang digunakan sebanyak 2,5 ret 

dump trek dalam sekali pembakaran. 

c. Tenaga kerja 

Tenaga kerja biasanya masih ada dalam hubungan keluarga dan 

ada pula yang tidak. Tenaga kerja yang dipilih adalah orang yang sudah 

ahli dalam bidang pembuatan batu bata. Tenaga kerja yang dibutuhkan 

untuk pembuatan batu bata ini biasanya sebanyak 5 orang dengan 

rincian: 

2 orang (laki-laki) untuk mencampur tanah liat dan sekam padi 

2 orang (perempuan) untuk mencetap batu bata 

1 orang untuk menyusun batu bata 
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Waktu kerja disesuaikan dengan keadaan cuaca, apabila cuaca 

cerah maka waktu kerja dari jam tujuh sampai jam dua belas. Dan apabila 

hujan maka para pekerja diliburkan. 

d. Proses produksi 

Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau 

menambah kegunan suatu barang atau jasa dengan menggunakan suatu 

barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti 

tenaga kerja, bahan baku, mesin dan dana agar lebih bermanfaat bagi 

kebutuhan manusia. 

Cara pembuatan batu bata masih menggunakan metode tradisional 

atau manual. Berikut ini cara pembuatan batu bata: 

1) bahan baku ( tanah liat, sekam padi, air) dicampur dan diaduk 

sampai rata, batu-batu kerikil dan bahan lain yang dapat 

menurunkan kualitas batu bata dikeluarkan. Selanjutnya 

campuran diinjak-injak sampai halus. 

2) campuran yang telah dibersihkan direndam selama satu hari satu 

malam 

3) selanjutnya dilakukan pencetakan diatas pencetakan diatas 

permukaan tanah yang sudah diberi sekam padi sebagai alas. 

Biasanya batu bata dicetak dengan menggunakan cetakan kayu 

atau baja. Untuk mempermudah melepas batu bata yang dicetak, 

biangkai cetakan bagian bawah lebih besar (kurang lebih 1 mm 
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masing-masing sisi). Pencetakan batu bata dilakukan dibawah 

sinar matahari agar bisa cepat kering. 

4) Setelah mencapai kekerasan yang diharapkan batu bata dapat 

dibalik agar terjadi pengeringan pada dua sisi. Setelak kering 

ditumpuk dalam susunan setinggi 10-15 batu. Tujuannya agar 

batu dapat diangin-anginkan. Kegiatan ini sering disebut dengan 

“nyerong” 

5) Proses pengangin-anginan membutuhkan waktu kurang lebih 

dua sampai tujuh hari. 

6) Setelah batu bata kering, maka batu bata tersebut ditumpuk 

dalam bentuk gunungan yang diberi celah-celah atau lubang 

untuk diisi bahan bakar. Bagian luar tumpukan ini dilapisi 

dengan tanah liat agar tidak terjadi kebakaran pada dapur 

pembakaran. Lapisan penutup harus betul-betul rapat, sehingga 

batu bata akan matang lebih baik dan batu bata dapat tahan 

lama. Pembakaran pada suhu kurang lebih 800`C selama empat 

sampai lima hari dapat membuat batu bata menjadi tahan air dan 

cuaca. Setiap satu kali pembakaran terdapat 70000 biji batu bata. 

Pembakaran dilakukan setiap 20 hari. Apabila dimusim 

penghujan, maka pembakaran hanya dapat dilakukan 1 kali 

dalam 1 bulan. 

7) Setelah dibakar kemudian didinginkan kurang lebih empat 

sampai tujuh hari, barulah batu bata siap dijual 
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e. Peralatan produksi 

Peralatan produksi merupakan media untuk mengolah bahan 

menjadi produk dengan bantuan pekerja.peralatan produksi berupa: 

1) gerobak, digunakan untuk memindahkan campuaran tanah liat 

2) cangkul, digunakan untuk mencampur tanah liat, sekam padi 

dan air 

3) sekop, digunakan untuk proses pencampuran tanah liat dengan 

sekam padi dan air. Sekop juga digunakan untuk memindahkan 

campuran tanah liat ke gerobak 

4) alat cetak, digunakan untuk mencetak batu bata. Alat cetak harus 

memiliki bingkai cetakan bagian bawah lebih besar (kurang 

lebih 1 mm pada masing-masing sisi) untuk mempermudah 

melepas batu bata yang dicetak. 

f. Hasil produksi 

Pembuatan batu bata sebagai hasil industri rumah tangga harus 

memenuhi syarat-syarat batu merah sebagai bahan bangunan menurut 

SII-0021-78 dan PUBI 1982. Syarat-syarat tersebut yaitu: 

1) Penampilan atau wujud. Batu bata harus mempunyai rusuk-

rusuk dan siku yang tajam, bidang-bidang sisi harus datar, tidak 

menunjukkan retak-retak, tidak mudah hancur atau patah dan 

perubahan bentuk yang berlebihan. Permukaannya harus kasar, 

warnanya merata dan bunyinya nyaring bila diketok. 



39 
 

 
 

 

2) Ukuran-ukuran 

Tabel 3 ukuran batu bata 

UKURAN JENIS BESAR JENIS KECIL 

Panjang 240 mm 230 mm 

Lebar 115 mm 110 mm 

Tebal 52 mm 50 m 

   

  Jenis batu bata yang diproduksi di desa Rejosari adalah 

jenis kecil dengan ukuran panjang 230 mm, lebar 110 mm dan 

tebal 50 mm. 

3) batu bata di bagi menjadi 6 kelas kekuatan yang diketahui dari 

besar kekuatan tekan yaitu kelas 25, kelas 50, kelas 150, kelas 

200 dan kelas 250. Kelas kekuatan ini menunjukkan kekuatan 

tekan rata-rata minimal dari 30 buah bata yang diuji 

4) batu bata tidak mengandung garam yang dapat larut sedemikian 

banyaknya sehingga pengkristalannya menutup lebih dari 50% 

permukaan batanya. 

Selain harus memenuhhi beberapa syarat diatas, batu bata juga 

harus diuji. Pengujian batu bata untuk mengetahui baik buruk dan mutu 

harus dilakukan pengujian sebagai berikut: 
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1) Uji serap air : pengujian ini dilakukan dengan cara bata diambil 

acak dalam keadaan kering mutlak kemudian direndam dalam 

air sampai semua porinya terisi dengan air. Maka persentase 

berat air yang terserap dalam bata dibandingkan berat bata 

adalah indeks angka serap air bata. Batu bata dianggap baik jika 

penyerapan airnya kurang dari 20%. Pengujian ini hanya 

dilakukan oleh industri besar karena pengujian ini harus 

dilakukan di laboratorium. 

2) Uji kekerasan : uji kekerasan dilakukan dengan menggoreskan 

kuku pada permukaan bata, jika goresan dengan kuku itu 

menimbulkan bekas goresan maka kekerasan bata kurang baik. 

3) Uji bentuk dan ukuran : semua permukaan bata harus rata dan 

bersudut siku-siku 

4) Uji bunyi  : uji bunyi dilakukan dengan memegang dua bata 

kemudian memukulkannya satu dengan yang lainnya dengan 

pukulan yang tidak terlalu keras. Bata yang baik akan 

mengeluarkan bunyi yang nyaring. Uji bunyi merupakan 

parameter kekeringan dari batu bata. 

5) Uji kandungan garam :  uji kandungan garam dilakukan dengan 

cara merendam sebagian tubuh bata kedalam air, air akan 

terserap bata sampai kebagian bata yang tidak terendam. Selama 

proses penyerapan air inilah garam-garam yang terkandung 

didalam bata akan terlarut ke atas ke bagian yang tidak 
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direndam air. Garam-garam pada bata ini berupa bercak-bercak 

putih. Bata dikatakan baik jika bercak-bercak putih yang 

menutup permukaan bata kurang dari 50%. Bata denga 

kandungan garam yang tinggi secara langsung akan berpengaruh 

pada lekatan antara bata dengan mortar pengisi, dimana dengan 

terganggunya lekatan antara bata dan mortar pengisi akan 

menurunkan kualitas bata. 

g. distribusi dan pemasaran 

Hasil dari usaha produksi batu bata ini adalah batu bata sebagai 

bahan untuk pembuatan dinding bangunan. Target pemasaran yang dituju 

adalah bidang proyek pembangunan yang akan memenuhi kebutuhan 

umum akan property bahan bangunan salah satunya yaitu batu bata. 

Setiap sudut kabupaten terdapat penbangunan yang pesat (komplek 

pertokoan dan perumahan). 

Para pengrajin meyediakan jasa antar batu bata ke tempat proyek. 

Dalam proses jual beli batu bata berlaku hukum beli lebih banyak, harga 

lebih murah karana biaya ongkos kendaraan sama saja. Adapun lembaga 

yang terlibat di dalam proses distribusi barang adalah 

1. produsen 

2. makelar 

3. konsumen (wawancara As’ari, 6 Juli 2014) 
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3. Faktor-faktor hambatan 

Salah satu faktor penghambat produksi batu bata adalah musim 

penghujan. Musim penghujan penyebabkan proses pembuatan batu bata 

menjadi lama. Sebab, batu bata yang telah diolah harus dikeringkan terlebih 

dahulu di bawah sinar matahari. Serta saat hujan turun para pengusaha tidak 

bisa memproduksi batu bata. Selain itu  harga kayu bakar saat musim 

penghujan naik dan  kayu bakar harus dikeringkan sebelum digunakan. 

Karena hal di atas setiap memasuki musim penghujan, harga batu bata 

mengalami kenaikan.(wawancara Sanusi, 6 Juli 2014) 

Faktor selanjutnya yaitu pemeliharan Sungai Blorong.Industri 

kerajinan batu bata di Desa Rejosari berada di sepanjang bantaran Sungai 

Blorong. Setiap lima tahun sekali Sungai Blorong dilakukan pemeliharaan 

rutin. Pemeliharan sungai ini bertujuan untuk mencegah pendangkalan 

sungai. Karena hal ini para pengrajin harus rela tempat pembuatan serta 

tungku batu bata dihancurkan karena mereka menempati tanah milik dinas 

pengairan Kabupaten Kendal. 

Mulai pengerukan sungai sampai selesai pengrajin tidak bisa 

memproduksi batu bata selama kurang lebih 2 bulan.Dan pengrajin harus 

mengeluarkan uang tambahan untuk membangun rumah industri baru 

seperti membuat tungku pembakaran yang baru dan meratakan tanah untuk 

tempat penyetaan batu bata dari awal munculnya industry batu bata sampai 

tahun 2013 sudah dua kali terjadi pengerukan Sungai Blorong. 
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Kendala yang sering terjadi adalah harga jual batu bata yang tidak 

standar.Kadang naik dan lebih banyak turunnya. Selain itu juga tidak 

adanya bantuan permodalan yang mencukupi untuk pengadaan bahan baku 

dan biaya operasi. 
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BAB IV 

PENGARUH INDUSTRI BATU BATA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL 

EKONOMI MASYARAKAT DESA REJOSARI KECAMATAN 

BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2004-2013 

 

A. Pengaruh Industri Kerajinan Batu Bata Terhadap Kehidupan Sosial 

Masyarakat 

Ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan untuk menyelidiki, menemukan, dan 

meningkatkan pemahaman manusia tentang masalah-masalah sosial yang terjadi 

pada masyarakat dengan menggunakan pengertian-pengertian yang berasal dari 

gabungan disiplin ilmu-ilmu sosial.Ilmu sosial memberikan dasar-dasar 

pengetahuan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk dikaji 

gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Ilmu sosial menyajikan 

pemahaman mengenai hakekat manusia sebagai makhluk sosial dan masalah-

masalahnya dengan menggunakan kerangka pendekatan yang melihat sebagai 

suatu masalah yang obyektif dan subyektif (Haryanto, 2011:117) 

Manusia tidak akan lepas dari manusia lainnya maka dari itu diperlukan 

suatu interaksi sosial sehingga terbentuklah kehidupan sosial di masyarakat. Arti 

kehidupan sosial dimasyarakat tidak lepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri 

yang membutuhkan orang lain. Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi. Hubungan antar manusia menentukan bagaimana terbentuk 

suatu masyarakat. Hubungan antar manusia baik berkelompok maupun individu 
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mengarahkan pada perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri 

(Haryanto, 2011: 118) 

Munculnya industri disuatu daerah akan menimbulkan dampak bagi 

masyarakat sekitar, seperti halnya di Desa Rejosari. Setelah berdiri dan 

berkembangnya industri batu bata telah membawa pengaruh terhadap kehidupan 

sosial masyarakat sekitarnya. 

Pengaruh yang sangat nyata adanya industri batu bata yaitu munculnya 

golongan baru dalam masyarakat di Desa Rejosari. Golongan tersebut adalah 

pengusaha batu bata. Seperti diungkap oleh Animatul Mu’amanah (2009:54) yaitu 

di dalam struktur desa pra.Industri adalah dikotomi antara lapisan atas dan lapisan 

bawah dalam stratifikasi sosial disebut klas sosial. 

Adanya industri batu bata di Desa Rejosari sedikit banyak telah membawa 

perubahan bagi kehidupan masyarakat. Perubahan baik dalam bentuk non fisik 

maupun perubahan dalam bentuk fisik. Perubahan non fisik antara lain semakin 

meningkatnya kesejahteraan keluarga. Sedangkan perubahan fisik antara lain 

semakin membaiknya sarana transportasi. 

Adanya industri ini perekonomian masyarakat menjadi meningkat sehingga 

menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak-anaknya. 

Sebelum indusrri batu bata tumbuh sebagai mata pencarian masyarakat. Para 

orang tua di Desa Rejosari sangat pasif mendorong anak-anaknya dalam 

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Para orang tua hanya menginginkan 

anak-anaknya untuk segera meringankan beban ekonomi yang ditanggung oleh 
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orang tua. Menurut mereka sekolah hanya buang-buang uang dan waktu. Setelah 

lulus akan sulit mencari pekerjaan dan pada akhirnya mereka tetap menjadi petani. 

(wawancara Sanusi, 6 Juli 2014) 

Masyarakat Desa Rejosari sebelum muncul dan berkembangnya industri 

kerajinan batu bata, kebanyakan dari mereka adalah lulusan SLTP dan SLTA, 

karena pada saat itu yang tidak memungkinkan adalah biaya dan belum adanya 

kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menuntut ilmu sampai ke perguruan 

tinggi. Hal ini dikarenakan mereka berfikir pada akhirnya mereka akan bekerja 

sebagai petani, buruh pabrik, atau bekerja keluar negeri sebagai TKI 

Orang-orang yang dapat melanjutkan sekolah sampai keperguruan tinngi 

adalah orang-orang yang berasal dari kalangan kelas menengah, karena 

melanjutkan ke perguruan tinggi memerlukan biaya yang besar. Jikan bukan dari 

golongan kaya mereka tidak akan mampu. Dengan menjadi pengrajin batu bata, 

kesejahteraan mereka meningkat dan menuntut ilmu sampai ke perguruan tinggi 

tidak lagi menjadi angan-angan yang tidak tercapai. (wawancara Sulasiyah, 6 Juli 

2014) 

Pengusaha maupun buruh industri batu bata banyak yang menyekolahkan 

anaknya sampai jenjang perguruan tinggi setelah menyadari bahwa dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi akan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik 

dikehidupan yang akan datang. 

Berikut ini adalah daftar tingkat pendidikan masyarakat desa tahun 2004. 

Tamat Akademi / Perguruan Tinggi     :  68 orang 
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Tamat SLTA                                         : 239 orang 

Tamat SLTP                                         : 465 orang 

Tamat SD                                             : 396 orang 

Belum Tamat SD                                 : 206 orang 

Tidak Sekolah                                     : 611 orang 

(sumber: monografi Desa Rejosari tahun 2004) 

Berikut ini adalah daftar tingkat pendidikan masyarakat desa tahun 2013 

Tamat Akademi / Perguruan Tinggi : 289 orang 

Tamat SLTA                                      : 675 orang 

Tamat SLTP                                       : 447 orang 

Tamat SD                                           : 596 orang 

Tidak Tamat SD                                  : 477 orang 

Belum Tamat SD                                : 240 orang 

Tidak Sekolah                                     : 205 orang 

(sumber: monografi Desa Rejosari tahun 2014) 

Adanya industri batu bata di Desa Rejosari juga meningkatkan sistem 

kekerabatan masyarakat. Contohnya ketika ada salah satu pengusaha batu bata 

yang ingin mendirikan tungku pembakaran atau yang sering disebut “omah boto”, 
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maka msyarakat akan gotong royong meskipun tanpa dibayar dan imbalannya 

hanya diberi makan dan berkat untuk dibawa pulang. Serta bebelum dilakukan 

pembakaran batu bata atau yang sering disebut “ngobong” para pengusaha 

mengadakan selamatan dengan mengundan mayarakat sekitar. 

B. Pengaruh Industri Batu Bata Terhadap Kehidupan Ekonomi 

Masyarakat 

Berdiri dan berkembangnya industri batu bata membawa dampak yang 

dirasakan masyarakat. Dampak tersebut adalah dampak langsung maupun tidak 

langsung. Dampak langsung yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar adalah 

terbukanya lapangan pekerjaan. Dari industri batu bata ini membantu masyarakat 

Desa Rejosari yang masih belum memiliki pekerjaan tetap menjadi memiliki 

peluang untuk bekerja. Pekerjaan yang dihasilkan yakni terutama dalam 

pencetakan batu bata, pembakaran batu bata dan pengangkutan batu bata ke atas 

truk atau angkutan pembeli batu bata. 

Dampak tidak langsung yang ditimbulkan industri batu bata adalah 

terbukanya lapangan pekerjaan baru diluar industri batu bata adalah terbukanya 

lapangan pekerjaan baru diluar industri batu bata antara lain munculnya penjual 

makanan keliling yang menjajakan barang dagangannya kepada para buruh 

industri batu bata. 

Berdiri dan berkembangnya industri batu bata di Desa Rejosari selain 

membuka lapangan pekerjaan baru juga menambah pendapatan. Bertambahnya 

pendapatan pendapatan sangat dirasakan oleh para buruh industri batu bata. 
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Meningkatnya pendapatan para buruh dapat dirasakan dalam kesejahteraan 

keluarga seperti terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. 

Pendapatan masyarakat bisa dilihat dari segi pekerjaan yang dijalani. 

Dalam jangka pendek secara ekonomi pembuatan batu bata lebih menguntungkan 

dari pada pertanian, karena tidak memerlukan ketrampilan dan keahlian khusus 

yang rumit. Hal ini menyebabkan banyaknya yang melakukan pekerjaan ganda 

seperti buruh tani dan buruh industri. 

Menjadi buruh pembuat batu bata, mereka mendapat bayaran yang 

lumayan besar sekitar Rp 30000,- untuk pembuatan1000 batu bata dalam waktu 

kurang lebih 3 jam dan untuk pekerja pencampur tanah liat dengan sekam padi 

mendapat bayaran sebesar Rp60000,- perhari. Untuk pengrajin, setiap satu kali 

pembakaran terdapat 50000 biji batu bata dengan pembakaran dilakukan setiap 1 

bulan. Dengan harga jual Rp 400000,- per 1000 buah batu bata. Tentunya sangat 

besar omset yang dihasilkan dari industri batu bata ini. 

Dengan meningkatnya kesejahteraan dan memberi tambahan penghasilan 

pada keluarga sehingga tidak hanya kebutuhan primer seperti pangan sandang dan 

perumahan yang terpenuhi. Hasil dari membuat produk membuat batu bata, 

masyarakat Desa Rejosari dapat memodali sendiri membangun rumah dan 

mengisi rumahnya dengan pernak-pernik kelengkapannya. Mulai banyaknya 

kepemilikan warga akan alat transportasi seperti sepeda motor bahkan mobil. 

Sumbangan yang diberikan dari indusri batu bata di Desa Rejosari telah mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Industri batu bata selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak 

negatif. Dampak negatif  industri batu bata sbb: 

1. Rusaknya jaringan air dalam tanah  

2. Hilangnya top soil tanah sehingga kesuburan tanah berkurang 

3. Setelah selesainya pertambangan atau sudah tidak terpakainya lahan 

pertambangan tersebut akan menjadi tempat penggenangan air yang 

dapat menampung sarang nyamuk dan melebarnya dinding sungai 

4. Tanah akan mengendap bersama sampah yang mengakibatkan banjir 

5. Menyempitnya lahan sungai yang akan mengakibatkan longsor kecil 

Hal ini sangat merugikan mayarakat. Hampir setiap tahun di Kabupaten 

Kendal terjadi banjir dan industri batu bata yang berada di bantaran Sungai 

Blorong dianggap sebagai penyebab banjir. Jika terjadi banjir tidak hanya para 

pengusaha batu bata yang mengalami kerugian tapi seluruh penduduk Kendal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Industri batu bata di Desa Rejosari pertama kali dimulai pada tahun 

2004 oleh bapak Sanusi. Bapak Sanusi sebelumnya bekerja sebagai 

buruh tani, karena kondisi fisik yang kurang sempurna serta 

kebutuhan yang banyak mendorong bapak Sanusi memulai usaha ini. 

Kerajinan batu bata dinilai lebih menguntungkan dan membutuhkan 

tenaga lebih sedikit dibanding dengan menjadi buruh tani. Usaha 

Bapak sanusi berkembang dengan pesat sehingga menarik orang-

orang untuk mengikuti jejak beliau. Sekarang industri batu bata tidak 

hanya berkembang di Desa Rejosari, namun sudah meluas ke 

beberapa desa lainnya seperti Desa Turunrejo dan Desa Ketapang. 

2. Industri batu bata di desa Rejosari mengalami perkembangan yang 

pesat. Tahun 2004 hanya ada 2 orang pengrajin yaitu bapak Sanusi 

dan Ibu Suniti.Jumlah pengrajin terus meningkat sampai tahun 2013 

mencapai 45 pengusaha, bahkan industri batu bata merambah ke desa 

tetangga, seperti Desa Ketapang (sebelah barat Desa Rejosari) dan 

Desa Turunrejo (sebelah utara Desa Rejosari). Perkembangan industri 

batu bata di Desa Rejosari dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain: 

a. Dilarangnya produksi batu bata di bantaran Sungai Waridin di 

Kaliwungu karena produksi batu bata menyebabkan erosi 
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Sungai Waridin dan menyebabkan banjir di Kecamatan 

Brangsong tahun 2004.  

b. Banyaknya proyek perumahan di Kabupaten Kendal 

c. Para konsumen lebih memilih batu bata dibandingkan bahan 

bangunan lain.  

3. Keberadaan industri batu bata memberikan dampak dalam kehidupan 

sosial dan ekonomi masyarakat Desa Rejosari. Perubahan sosial 

tersebut adalah munculnya golongan baru dalam masyarakat yaitu 

golongan pengusaha, meningkatnya kesadaran pendidikan masyarakat 

Desa Rejosari dan meningkatnya sistem kekerabatan masyarakat. 

Adanya industri batu bata di Desa Rejosari juga berdampak pada 

kehidupan ekonomi masyarakat. Berdiri dan berkembangnya industri 

batu bata di Desa Rejosari membawa dampak dalam mata pencarian 

masyarakat adalah bertambahnya lapangan pekerjaan dan menyerap 

banyak tenaga kerja sehingga tingkat ekonomi masyarakat menjadi 

lebih baik. Menjadikan mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Selain itu pengusaha juga dapat memenuhi kehidupan 

yang sifatnya sekunder dan tersier 
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A. Foto-foto Kegiatan Penelitian 

 

 Gbr. Industri batu bata di Desa Rejosari 

 (sumber: Dokumen Pribadi Muhimatun Ifadah) 

 

 

 

 Gbr. Bahan bakar untuk pembakaran batu bata 

 (sumber: Dokumen Pribadi Muhimatun Ifadah) 
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 Gbr. Proses pencampuran semua bahan baku 

 (sumber: Dokumen Pribadi Muhimatun Ifadah) 

 

 

 

 

 

 

Gbr. Proses pencetakan batu bata 

(sumber: Dokumen Pribadi Muhimatun Ifadah) 
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Gbr. Proses pengeringan batu bata 

(sumber: Dokumen Pribadi Muhimatun Ifadah) 

 

 

 Gbr. Proses pembuatan tungku pembakaran 

 (sumber: Dokumen Pribadi Muhimatun Ifadah) 
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 Gbr. Tungku pembakaran batu bata 

 (sumber: Dokumen Pribadi Muhimatun Ifadah) 

 

 

 

 

 

 

 Gbr. Pembongkaran batu bata dari tungku 

 (sumber: Dokumen Pribadi Muhimatun Ifadah) 
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Gbr. Bapak Sanusi, perintis usaha batu bata di Desa Rejosari 

(sumber: Dokumen Pribadi Muhimatun Ifadah) 
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B. Daftar pertanyaan yang diajukan saat wawancara 

Daftar Pertanyaan Untuk Pengusaha Batu Bata 

1. Sejak kapan Masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal mengenal usaha produksi batu bata? 

2. Apa alasan masyarakat Desa Rejosari membuat usaha industri batu bata? 

3. Berapa jumlah pengusaha industri batu bata di Desa Rejosari? 

4. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pengusaha batu bata di Desa 

Rejosari? 

5. Darimana pengusaha industri batu bata mendapatkan bahan baku? 

6. Darimana para pengusaha mendapatkan modal? 

7. Berapa jumlah pekerja? 

8. Bagaimana system pemasaran? 

9. Faktorapayang mempengaruhi perkembangan industri batu bata? 

10. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Rejosari sebelum 

adanya industri batu bata? 

11. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Rejosari sesudah 

adanya industri batu bata? 

 

Daftar Pertanyaan untuk Buruh Industri Batu Bata 

1. Sejak kapan masyarakat Desa Rejosari mengenal usaha produksi batu 

bata? 

2. Bagaimana pembuatan batu bata? 

3. Apa alasan anda menjadi buruh industri batu bata? 
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4. Apa saja peralatan dalam pembuatan batu bata? 

5. Bagaimana pengaruh industri batu bata terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat Desa Rejosai? 
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C. Surat Keterangan Wawancara 
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D. Peta Desa Rejosari 

 


