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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, rekomendasi, kelemahan 

studi dan studi lanjutan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah 

industri pati aren di Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.  

 

5.1  Kesimpulan  

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini untuk 

menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan berikut adalah kesimpulannya : 

1. Identifikasi partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan limbah pati aren di 

Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing, dapat disimpulkan : 

 Terdapat dua kelompok masyarakat dalam peneilitian pengelolaan 

limbah padat dan limbah cair pabrik pati aren di Desa Kertaharja. 

Pertama, masyarakat yang tidak berpartisipasi yaitu masyarakat yang 

terkena dampak dari limbah padat dan limbah cair hasil dari pabrik pati 

aren. Kedua, masyarakat yang ikut berpartisipasi yaitu masyarakat yang 

diberikan manfaat dengan adanya pabrik pati aren tersebut. 

 Partisipasi yang ada saat ini dalam pengelolaan limbah padat dan limbah 

cair pabrik pati aren di Desa Kertaharja berupa : 

1. Masyarakat berpartisipasi dengan cara konsultasi dalam bentuk 

pikiran; 

2. Masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan keahlian yang 

mereka miliki; 

3. Masyarakat berpartisipasi dengan menumbuhkan peran serta 

masyarakat berupa komunkasi, motivasi dan mobilisasi dalam 

pengelolaan limbah padat dan limbah cair dari pabrik pati aren. 

 Terdapat faktor pendorong masyarakat yang telah berpartisipasi dalam 

pengelolaan limbah padat dan limbah cair pabrik pati aren di Desa 

Kertaharja, yaitu dengan berdirinya pabrik pati aren di Desa Kertaharja, 

masyarakat dapat bekerja sebagai pekerja di pabrik pati aren tersebut 
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dengan mendapatkan imbalan berupa upah. Selain itu, dengan adanya 

ketua asosiasi pabrik pati aren di Desa Kertaharja sangat mempermudah 

dalam berkordinasi antara masyarakat dengan para pengusaha maupun 

pengusaha dengan pemerintah. 

 Terdapat faktor penghambat masyarakat yang belum berpartisipasi 

dalam pengelolaan limbah padat dan limbah cair pabrik pati aren di Desa 

Kertaharja, yaitu kurangnya komunikasi dan motivasi yang baik antara 

masyarakat yang belum berpartisipasi dengan pengusaha pabrik pati 

aren. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 

pemanfaatan-pemanfaatan yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

limbah padat dan limbah cair pabrik pati aren.  

2. Arahan partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan limbah pati aren di Desa 

Kertaharja Kecamatan Cijeungjing, dapat disimpulakan : 

 Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat berupa memotivasi 

masyarakat yang belum ikut berpartisipasi serta memberikan 

pengetahuan terkait pemanfaatan limbah pati aren, diperlukannya 

musyawarah serta pembentukan suatu wadah berupa Koperasi maupun 

UKM guna menangani hasil olahan limbah pati aren dan perlu adanya 

partisipasi berupa uang setiap melakukan musyawarah agar masyarakat 

mau untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan limbah pati aren. 

 Diperlukannya pelatihan terhadap masyarakat terkait dengan 

pemanfaatan limbah pati aren baik itu limbah padat maupun limbah cair. 

 

5.2  Rekomendasi  

Dari penelitian yang telah dianalisis, ada beberapa hal yang dapat 

direkomendasikan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah pati 

aren di Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing, yaitu :  

1. Perlunya peningkatan komunikasi dan motivasi antara masyarakat dengan 

pengusaha agar tidak terjadi konflik kembali. Komunikasi yang dapat 

dilakukan yaitu dengan cara musyawarah yang menghasilkan pemecahan 

masalah secara kesepakatan bersama. 
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2. Peningkatan pengetahuan terhadap masyarakat dalam pemanfaatan limbah 

padat dan limbah cair pabrik pati aren. 

3. Mengadakan sosialisasi serta pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat 

terkait dengan pengelolaan limbah pati aren. 

 

5.3  Kelemahan Studi  

Adapun kelemahan studi yang terkait dengan penelitian partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan limbah industri pati aren di Desa Kertaharja 

Kecamatan Cijeungjing yaitu :  

1. Penelitian ini tidak dikaji secara teknis yaitu terkait dengan pengelolaan 

limbah cair maupun limbah padat dari hasil pabrik pati aren di Desa 

Kertaharja. 

2. Penelitian ini hanya dilihat dari jenis partisipasi, bentuk partisipasi serta 

elemen peran serta masyarakat yang ada pada pabrik pati aren di Desa 

Kertaharja. 

 

5.4  Saran Studi Lanjutan  

Adapun saran studi lanjutan yang peneliti dapat sarankan yang dilihat dari 

kekurangan dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah 

industri pati aren di Desa Kertahrja Kecamatan Cijeungjing yaitu :  

1. Penelitian dikaji secara teknis dengan memperhatikan cara pengelolaan 

limbah baik itu limbah cair maupun limbah padat pati aren secara mendetail. 

2. Penelitian terkait partisipasi masyarakat tidak hanya ditinjau dari jenis 

partisipasi, bentuk partisipasi dan elemen peran serta masyarakat. 

3. Penelitian tidak hanya membahas masyarakat saja, akan tetapi dari segi 

pengusaha dan segi pemerintah juga harus diperhatikan. 

 

 

 

 


