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Kerja sama adalah suatu bentuk sosial, di mana dalamnya terdapat 

aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan 

saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. 

Desa Pesalakan adalah salah satu Desa yang terkenal dengan Desa Sentral 

Industri Skala Kecil Tahu. Hampir 400 Masyarakat Desa Pesalakan 

memproduksi tahu. Di Desa Pesalakan telah terjadi masalah-masalah 

lingkungan akibat limbah. Pengrajin tahu membentuk paguyuban, paguyuban 

ini sebagai wadah kerja sama pengrajin tahu untuk menanggulangi limbah. 

Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan 

permasalahan yaitu (1) Bagaimana Kerja Sama paguyuban dalam 

menanggulangi limbah tahu?, (2) Apa saja faktor pendukung dan faktor 

penghambat Kerja Sama paguyuban dalam menanggulangi limbah tahu? 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. 

Lokasi penelitian di Desa Pesalakan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 

Fokus penelitian adalah (1) Kerja sama paguyuban dalam menanggulangi 

limbah tahu, (2) Faktor pendukung dan penghambat kerja sama paguyuban 

Desa Pesalakan dalam menanggulangi Limbah tahu. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji 

keabsahan data dengan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis 

data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kerja sama paguyuban 

untuk mennggulangi limbah tahu adalah kesadaran dari masing-masing 

pengrajin tahu yang ingin mengatasi limbahnya dan ingin terus memproduksi 

tahu. Kerja sama paguyuban juga dibantu  oleh pemerintah daerah dan 

berbagai pihak. Paguyuban dalam menanggulangi limbah dan memanfaatkan 

limbah dengan membangun IPAL untuk menampung limbah cair hasil 

produksi tahu kemudian memanfaatkannya sebagai BIOGAS. Paguyuban 

mengadakan pertemuan/rapat maksimal 3 bulan sekali untuk membahas 

tentang bagaimana pemanfaatan limbah berikutnya dan untuk menjalin 
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silaturahmi antar anggota, paguyuban mengadakan kerja bakti sebulan sekali 

disekitar lingkungan Desa Pesalakan agar lingkungan tetap bersih dan tidak 

dicemari oleh limbah. Paguyuban  juga memiliki iuran wajib yang dibayarkan 

setiap anggota paguyuban sebulan sekali sebesar Rp 15.000 untuk perawatan 

IPAL dan keperluan paguyuban lainnya. (2) Faktor pendorong adanya kerja 

sama pengrajin tahu di Desa Pesalakan adalah keinginan dari pengrajin untuk 

bertanggung jawab atas limbah hasil produksi tahunya dan kerja sama ini 

terjadi karena banyak pihak yang membantu jalannya kerja sama di Desa 

Pesalakan antara lain Pemda, BLH, BAPEDA, dan Dinas Perindustrian dan 

faktor penghambat kerja sama masyarakat Desa Pesalakan adalah sedikit 

banyak pengrajin tahu yang tidak perduli akan masalah limbah yang terjadi di 

Desa Pesalakan, tidak aktif dalam penanggulangan limbah, dan tidak 

menjalankan kewajibannya sebagai anggota Paguyuban Berkah Lestari.  

Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah (1) Kepada Pemerintah 

Kabupaten Tegal dan Pemerintah Desa Pesalakan untuk lebih mengontrol 

jalannya kerja sama dalam Paguyuban Berkah Lestari untuk menanggulangi 

limbah dan mengurangi pencemaran lingkungan, agar tidak terjadi lagi 

kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengrajin tahu dan limbah yang di 

hasilkan dalam proses produksi tahu. (2) Kepada Paguyuban Berkah Lestari 

agar memperbanyak kegiatan-kegiatan dalam Paguyuban terkait dengan 

efesiensi produksi tahu dan kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan 

lingkungan. 
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ABSTRACT 

Fatmawati, Dwi Ana. 2016. Cooperation in Tackling Waste Association Tofu 

Village Pesalakan Adiwerna District of Tegal. Department of Politics and 

Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. Moh. Aris 

Munandar, S.Sos, M.M dan Drs. Setiajid, M.Si. 67 pages 

Keywords: Cooperation, Association, Tackling, Waste tofu 

Cooperation is a social form, in which it there are certain activities aimed 

at achieving a common goal to help each other and understand each other on their 

respective activities. Pesalakan village is one of the famous village with the 

Central Rural Small Scale Industries tofu. Nearly 400 Village Community 

Pesalakan producing tofu. Pesalakan has occurred in the village of environmental 

problems caused by waste. Tofu formed a community, the community as a forum 

for cooperation artisan tofu for tackling waste. From this background, in this study 

the authors formulate problems: (1) How does the community Cooperation in 

tackling waste tofu ?, (2) What are the factors supporting and inhibiting factors 

Cooperation of the community in tackling waste tofu? 

The method used is a qualitative method as a research procedure that 

produces descriptive data in the form of words. The research location in the 

village Pesalakan Adiwerna District of Tegal. The focus of research is (1) 

Cooperation in tackling waste tofu community, (2) factors supporting and 

hindering cooperation Pesalakan village community in tackling waste tofu. Data 

collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Test 

the validity of the data by triangulation of data collection techniques. Data 

analysis techniques with data collection, data reduction, data presentation and 

conclusion. 

The results of this study indicate that (1) the cooperation association for 

waste mennggulangi tofu is an awareness of each artisan tofu who want to tackle 

waste and want to continue to produce tofu. Community cooperation is also 

assisted by the local government and various parties. Circle in tackling waste and 

utilizing waste by establishing Parent waste management (IPAL ) to accommodate 

the production of tofu liquid waste and then use it as a BIOGAS. Circle of 

meeting / conference a maximum of three months to discuss how the next waste 

utilization and to establish a relationship between members, the community held a 

monthly communal work environment around Pesalakan village so that the 

environment remains clean and not polluted by sewage. Circle also has a 

mandatory fee is paid once a month every member of the community amounted to 

Rp 15,000 for wastewater treatment and other community purposes. (2) The 
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driving factors for their cooperation artisan tofu in the village Pesalakan is the 

desire of producers to take responsibility for the waste production of tofu and 

cooperation is because many people who helped the course of cooperation in the 

village Pesalakan include local government, the Environment Agency, and the 

Department of Industry and community cooperation inhibiting factor is a bit much 

tofu craftsmen who do not care will waste problem that occurred in the village 

Pesalakan, not active in waste management, and do not perform their duties as 

members of the Circle of Berkah  Lestari. 

The advice given in this study were (1) To the Government of Tegal and 

Village Government Pesalakan to better control the course of cooperation in the 

Society Berkah Lestari to combat waste and reduce environmental pollution, in 

order to avoid further environmental damage caused by craftsmen tofu and waste 

generated in the production process of tofu. (2) To the Circle of Berkah Lestari in 

order to expand the activities of the Association related to production efficiency 

knows and activities related to environmental hygiene. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri rumah tangga pembuatan tahu merupakan produksi padat 

penggunaan air. Kebutuhan air untuk proses produksi yang tidak terukur 

(dan tidak membeli) berpotensi pada pemakaian yang boros dan tidak 

terkendali. Sebagai industri rumah tangga, proses pembuatan tahu sangat 

berpotensi untuk mengganggu daya dukung lingkungan. Limbah cair 

dengan karakteristik organic tinggi dan kadar BOD Biological Oxigen 

Demand yang cukup tinggi apabila pembuangannya tidak dikelola dengan 

baik berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan. Limbah padat tahu 

berupa ampas jika tidak dikelola dengan baikakan mengganggu 

kenyamanan utamanya ceceran ampas dan bau yang ditimbulkan. 

Pembakaran dari proses masak akanmengahasilkan CO2 yang jika dalam 

suatu area dipenuhi CO2 tidak sehat bagi manusia.  

Meskipun pemanfaatan limbah sudah cukup banyak, namun 

gangguan limbah, utamanya bau yang menyengat dan gangguan pada 

kualitas air sungai masih terjadi. Debit air limbah rata-rata 640 liter per 

pengrajin. Dengan 28 hari kerja per bulan untuk proses produksi, maka di 

Desa Pesalakan dalam setahun akan terkuras air bersih + 73.973.760 

liter/tahun. 
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Para pengrajin tahu Desa Pesalakan tergabung dalam Paguyuban 

“BERKAH LESTARI”. Meskipun kegiatan paguyuban ini masih kurang 

baik, namun keberadaan paguyuban ini cukup penting, kaitannnya dengan 

berbagai program baik dari pemerintah maupun dari pihak lain. Di Desa 

Pesalakan terdapat 344 pengrajin tahu (dari + 1200 UKM di Kab. Tegal 

atau 28,7%-nya). Maka dari itu pengrajin tahu Desa Pesalakan membentuk 

paguyuban untuk menjalin kerja sama yangantara pengrajin-pengrajin 

untuk  menanggulangi limbah.  

Kerja sama paguyuban sangat menarik untuk diteliti karena jika 

masyarakat Desa Pesalakan tidak aktif, akan terjadi masalah yang besar 

khususnya masalah lingkungan dan akan terjadi hubungan yang tidak 

harmonis antara pengrajin dan masyarakat biasa. Semangat dan kerja sama 

anggota-anggota paguyuban sangat penting untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan melestarikan lingkungan. Bertolak dari uraian-uraianyang telah 

dijelaskan tersebut, menarik untuk diteliti dalam bentuk tulisan ilmiah 

skripsi dengan judul “Kerja Sama Paguyuban untuk Menanggulangi 

Limbah Tahu Di Desa Pesalakan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan digaji dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana kerja sma paguyuban untuk menanggulangi limbah 

tahu? 
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2. Apa faktor pendorong dan penghambat kerja sama Paguyuban? 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka tujuan dilakukan 

penelitiannya adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kerja sama paguyuban dalam menanggulangi 

limbah tahu. 

2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam kerja sama 

Paguyuban. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan dan pengetahuan yang lebih baik mengenai kerjasama 

Paguyuban dalam menanggulangi limbah tahu dan mengurangi 

pencemaran lingkungan. 

2. Keguanaan Praktis 

a. Manfaat bagi masyarakat 

Untuk masyarakat penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi mengenai kerja sama yang dilakukan oleh 

Paguyuban Dalam menanggulangi limbahdan diharapkan 

penelitian ini juga memberikan contoh yang baik mengenai 

bagaimana kerja sama yang baik antar masyarakat.  

b. Manfaat bagi pemerintah 
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Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan tambahan informasi mengenai penanggulangan 

limbah hasil industri. 

E. BATASAN ISTILAH  

Ruang lingkup permasalahan perlu dipertegas agar penelitian lebih 

terarah, maka istilah-istilah dalam judul penelitian ini perlu diberi batasan. 

1. Kerja sama adalah aktifitas yang dilakukan oleh beberapa orang 

dengan kepentingan dan tujuan yang sama. Kerja sama 

merupakan interaksi yang paling penting karenamanusia tidak 

bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa 

membutuhkan orang lain. Kerja sama dapat berlangsung jika 

orang-orang yang bersangkutan memiliki kepentingan yang 

sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna 

mencapai kepentingan mereka. 

2. Paguyuban adalah kelompok masyarakat yang anggotanya 

diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah 

serta kekal. Disemangati kebersamaan, keterlibatan, 

komunikasi, relasi yang terjadi terus-menerus, sehati dan sejiwa 

dalam suka dan duka, untuk menghidupi dan menghayati tugas, 

karya, dan panggilan hidup dalam mewujudkan visi-misi 

paguyuban tersebut. 

3. Menanggulangi limbah Tahu adalah penangganan limbah hasil 

produksi tahu atau pemanfaatan limbah produksi tahu agar 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/09/pengertian-interaksi-sosial-asosiatif.html
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tidak menjadi masalah lingkungan. karena limbah hasil 

produksi tahu jika tidak ditanggani dengan baik atau tidak 

ditanggulangi akan mengganggu daya dukung lingungan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Deskripsi Teoretis  

1. Kerja Sama  

Kerja sama adalah suatu bentuk sosial, di mana dalamnya terdapat 

aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan 

saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. 

Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerja sama berarti bekerja 

bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial 

yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, 

dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan 

tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.  

Menurut Charles Horton Cooley (dalam Abdulsyani, 2002:156). 

Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahawa mereka mempunyai 

kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan 

mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap dri sendiri 

untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerja sama; 

kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya 

organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang 

berguna. Pada dasar dasarnya kerja sama dapat terjadi apabila seseorang 

atau kelompok orang dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari 

orang atau kelompok lainnya; demikian pula sebaliknya. 
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Kedua belah pihak yang mengadakan hubungan sosial masing-

masing menganggap kerja sama merupakan suatu aktifitas yang lebih 

banyak mendatangkan keuntungan daripada bekerja sendiri. Bentuk 

kerjasama tersebut berkembang, dan iklim hubungan sosial yang terjadi 

cukup menyenangkan dan akan bertambah kuat, jika dalam proses kerja 

sama itu mendapatkan ancaman, gangguan atau bahaya yang datang dari 

pihak luar (Abdulsyani, 2002:156). 

Bentuk-bentuk kerja sama dapat kita jumpai dalam kelompok dan 

masyarakat manusia mana pun, baik pada kelompok-kelompok yang kecil 

maupun pada satuan-satuan kehidupan yang besar. Pada dasarnya, proses 

sosial yang namanya kooperasi (kerja sama) ini selalu sudah 

diperkenalkan kepada setiap anak manusia sejak kecil, ketika dia masih 

hidup di dalam keluarga orang tuanya. Dalam keluarga-keluarga, dan juga 

di dalam komunitas-komunitas tradisional yang kecil-kecil, bentuk-bentuk 

usaha kooperasi itu mungkin masih sederhana saja. Akan tetapi di dalam 

masyarakat nasional atau kota yang serba kompleks, jalinan kooperasi itu 

tidak bisa lagi dibilang sederhana. 

Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan 

komunitas-komunitas tradisonal proses sosial yang namanya kooperasi ini 

cenderung bersifat spontan. Inilah kooperasi yang terbentuk secara wajar 

di dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer.Di 

dalamkelompok-kelompokini individu-individu cenderung membaurkan 

diri dengan sesamanya di dalam kelompok dan masing-masing hendak 
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berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Di dalam kelompok-

kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka seperti ini, orang 

perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim 

dari pada bekerja sendiri sebagai perorangan. 

Berbeda halnya dengan kooperasi yang terjadi di dalam kelompok-

kelompok primer, kooperasi yang ada di dalam kelompok sekunder itu 

lebih bersifat direncanakkan secara rasional dan sengaja dari pada bersifat 

spontan atau berlandaskan emosi solidaritas kelompok-kelompok yang 

sedikit banyak bersifat terencana dan diatur, dan pada umunya tak bersifat 

tatap muka. Segala bentuk organisasi modern adalah contoh kelompok 

sekunder macam ini, seperti organisasi pemerintahan, organisasi sosial,dan 

organisasi keagamaan. Kerja sama di dalam organisasi-organisasi ini tidak 

hanya akan melibatkan beberapa individu setempat saja, akan teteapi 

karena luas dan meluasnya akan melibatkan individu-individu lain di 

tempat-tempat yang jauh, melintas batas-batas daerah atau negara 

(Narwoko-Suyanto, 2004:58-59). 

Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, dalam buku sosiologi 

suatu pengantar karangan Soerjono Soekanto (dalam Abdulsyani, 

2002:156) ada tiga bentuk kerja sama, yaitu: 

a. Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-

barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. 
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b. Co-optation, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam 

kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi,sebagai 

salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam 

stabilitas organisasi yang bersangkutan.  

c. Coalition, adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang 

mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Coalition dapat menghasilkan 

keadaan yang tidak stabil mempunyai struktur yang berbeda-beda satu 

dengan lainnya. Akan tetapi maksud utamanya adalah untuk mencapai 

satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya kooperatif. 

Dalam ilmu sosial masyarakat yang dikatakan bekerja sama bisa 

karena mememiliki modal sosial yang tinggi. Untuk membentuk kerja 

sama yang baik antara masyarakat dibutuhkan modal sosial. Modal sosial 

yang tinggi akan membentuk semangat kerja sama yang tinggi pula.  

Francis Fukuyama (1999) (dalam Hasbullah, 2006:3) dengan 

menyakinkan berargumentasi Modal sosial memegang peranan yang 

sangat penting dalam mengfungsikan dan memperkuat kehidupan 

masyarakat modern. Modal sosial sebagai sine qua nonbagi pembangunan 

manusia,pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi. 

Di dalamnya, merupakan komponen kultural bagi kehidupan masyarakat 

modern. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong 

royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan penggangguran, 

kriminalitas dan menghalangi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

penduduk. 
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Modal sosial (Hasbullah, 2006:3) adalah sumber daya yang dapat 

dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti 

diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya resources adalah 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan dan 

diinvestasikan.Sumber daya yang digunakan untuk investasi disebut 

modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks.Modal sosial 

berbeda dengan istilah populer lainnya yaitu modal manusia human 

capital. Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi 

individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang individu. 

Pada modal sosial, lebih menekankan pada potensi kelompok dan 

pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar 

kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan 

kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan 

kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi 

norma kelompok (Hasbullah, 2006:5). 

Salah satu tokoh utama yang sangat berpengaruh dalam pemikiran 

modal sosial yaitu James Coleman (1990) (dalam Hasbullah, 2006:7). Atas 

dasar hasil studinya tentang pemuda dan pendidikan youth and schooling 

mendefinisikan konsep modal sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa 

struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya,apakah 

dalam bentuk personal atau koporasi dalam struktur sosial. Modal sosial 

menurutnya inheren dalam struktur relasi antar individu.Struktur relasi dan 

jaringan inilah yang menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran 
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informasi, dan menetapkan norma-norma dan sangsi sosial bagi 

anggotanya. 

Francis Fukuyama (1995:2003) (dalam Hasbullah, 2006:8) 

menekankan pada dimensi lain yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang 

membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar 

kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai dan norma-norma yang 

tumbuh dan dipatuhi. Situasi tersebutlah yang akan menjadi resep kunci 

bagi keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan,dan terutama 

bagi kestabilan pembangunan ekonomi dan demokrasi. 

Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam 

kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut 

membangun jaringannya. Salah satu kunci keberhasilan membangun 

Modal Sosial terletak pula pada kemampuan sekelompok orang dalam 

suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu 

jaringan hubungan sosial. 

Masyarakat selalu berhubungan sosial dengan masyarakat lain 

melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan 

dilakukan atas prinsip kesukarelaan voluntary, kesamaan equality, 

kebebasan freedom dan keadaban civility. Kemampuan anggota-anggota 

kelompok/masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola 

hubungan yang sinergetis akan sangat besar pengaruhnya dalam 

menentukan kuat tidaknya Modal Sosial suatu kelompok. 
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Kerja sama juga berhubungan dengan Teori Pertukaran Sosial. 

Karena sekelompok orang yang bekerjasama memiliki tujuan untuk 

mencapai keinginan bersama dan kerja sama tersebut akan 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Teori Pertukaran Sosial 

menjelaskan teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam 

hubungan soaial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan, 

yang saling mempengaruhi.  

Teori Pertukaran Sosial juga menjelaskan bagaimana manusia 

memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan 

anggapan diri manusia tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang 

diberikan ke dalam hubungan tersebut. Disini kaitan Teori Pertukaran 

Sosial dengan kerja sama adalah dalam kerja sama seklompok orang ingin 

mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu akan didapatkan apabila 

sekelompok orang bekerja sama dan berkorban untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Teori Pertukaran Sosial mendasarkan diri pada premis bahwa 

perilaku sosial harus dipahami sebagai sebuah pertukaran sumber daya 

yang bernilai. Teori Pertukaran Sosial mempunyai akar pengaruh yang 

cukup kuat, terutama dari program-program penelitian yang 

dikembangkan dalam displin ilmu psikologi sosial khusunya psikologi 

behaviorisme. Paradigma behavioristik dalam psikologi merupakan 

paradigma yang paling dominan. Paradigma ini memfokuskan diri pada 

persoalan inferensi sosial, yakni cara ketika orang menerima dan terlibat 
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dalam proses informasi sosial, yakni cara ketika orang menerima dan 

terlibat dalam proses informasi sosial. Program penelitian teoritis yang 

paling aktif dalam psikologi sosial ditujukan bagi pengembangan Teori 

Pertukaran Sosial. Teori ini dengan demikian bermula atau bersumber 

pada psikologi behavioral. Perspektif ini memfokuskan diri pada 

kontingensi pertukaran sumber daya di antara individu yang berusaha 

menyesuaikan tingkatan imbalannya (Haryanto, 2012:162). 

Jauh sebelum berkembangnya Teori Pertukaran Sosial dan juga 

teori Pilihan Rasional, persoalan proses pertukaran sosial telah menjadi 

perhatian sejumlah teori, terutama penganut paham utilitarianisme. 

Sebagai contoh, ekonom Inggris klasik, Adam Smith menekankan 

analisisnya pada keuntungan-keuntungan dari Pertukaran Sosial dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai 

catatan awal, implikasi politis dari pandangan ini adalah bahwa pengaturan 

pemerintah terhadap sistem pasar harus berada pada tingkat minimal. 

Smith juga menyadari bahwa sifat mementingkan diri sendiri di 

masyarakat dapat dihambat oleh sentimen-sentimen moral bersama 

meskipun kepentingan individual menjdai prioritas dalam analisisnya. 

Menurut perspektif teori utilitarinisme, salah satu hukum dasar 

manusia menyatakan bahwa setiap orang selalu berusaha menghindari 

penderitaan (mengurangi biaya-biaya) dan memaksimalkan kesenangan 

(atau imbalan yang lain). Manusia hanya akan bertindak apabila 

diperkirakan dia akan mendapatkan imbalan reward. Pencitraan tentang 
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manusia yang seperti ini direfleksikan dalam pandangan bahwa seluruh 

organisasi masyarakat selalu berbasiskan pada kesepakatan kontraktual 

yang dinegosiasikan sebelumnya guna mencapai tujuan dan tujuan tersebut 

tidak dapat dicapai secara memuaskan hanya melalui usaha individual atau 

transaksi-transaksi pasar yang bersifat independen. 

Teori Pertukaran Individualistik sangat berbeda dengan versi teori 

yang lebih kolektivis. Meskipun Durkheim dikenal bukan sebagai Teori 

Pertukaran, sebuah ekspansi penting jaringan-jaringan pertukaran dalam 

masyarakat modern dijelaskan dalam analisisnya tentang meningkatnya 

saling ketergantungan yang diakibatkan oleh meningkatnya pembagian 

kerja. Dalam pandangan ini, meningkatnya individualisme sebagai akibat 

dari proses tersebut adalah sebuah refleksi dari heteroginitas sosial yang 

lebih besar yang berasal dari spesialisasi pekerjaan dan pembagian kerja 

yang lebih kompleks. Meskipun demikian, meningkatnya ketergantungan 

individu terhadap orang lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan 

hidupnya berkorelasi positif dengan meningkatnya solidaritas organik 

yang berbasiskan pada transaksi-transaksi pertukaran dan secara parsial 

menggantikan solidaritas mekanik yang lebih sederhana dan lebih terbatas 

serta persial menggantikan solidaritas mekanik yang lebih sederhana dan 

lebih terbatas serta lebih sedikit tingkat saling ketergantungannya 

(Haryanto, 2012:162-164). 

Dalam pertukaran umum, anggota-anggota dari kelompok yang 

melakukan pertukaran menerima keuntungan dari pertukaran yang 
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dilakukan bukan dari pasangan langsung, melainkan dapat berasal 

dariorang lain. Pertukaran seperti ini bukan merupakan resiprositas mutual 

yang langsung. 

Dalam argumentasi Ekeh, (Haryanto, 2012:163) pola pertukaran 

langsung/terbatas Restricted merefleksikan sebuah Concern adanya 

keseimbangan atau kesamaan. Masing-masing partisipan terlibat dalam 

hubungan yang personal satu sama lain, tetapi setiap transaksi relatif 

mandiri,dan tidak ada integrasi dari transaksi-transaksi yang terbatas 

dalam hubungan jaringan yang lebih besar. Pola pertukaran terlihat 

konsisten dengan struktur keluarga-keluarga, suku-suku, atau komunitas  

lokal yang relatif mandiri. Dalam lingkungan masyarakat yang relatif 

mandiri, pertukaran sosial menjadi ekstentif, tetapi pertukaran antar-strata 

sosial yang berbeda menjadi minimal. Sebaliknya, pertukaran umum yang 

melibatkan jaringan-jaringan transaksi-transaksi yang lebih besar beberapa 

di antaranya tidak langsung. Dalam pola pertukaran ini, negosiasi-

negosiasi yang bersifat personal tidak banyak terjadi. Sesungguhnya, 

individu berorientasi pada sistem sosial yang lebih besar dan manfaat 

diperoleh dari partisipasi yang dilakukan di dalamnya. 

Dalam pertukaran seperti ini, masing-masing pihak terhadap dapat 

berkontribusi dan memberikan manfaat bagi orang lain tanpa 

memeperoleh manfaat-manfaat langsung. Semua memperoleh manfaat, 

teteapi tanda negosiasi individual atau manfaat yang bersifat langsung. 

Ekeh menyarankan bahwa pola pertukaran umum harus dihubungkan 
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dengan perkembangan moral tingkat tinggi dibandingkan dengan pola 

pertukaran terbatas. Masing-masing orang berharap dapat memenuhi 

kewajibannya dan memercayai orang lain tanpa memedulikan kepentingan 

dirinya (dalam jangka pendek).  

Sosiologi behaviouralsaat ini berusaha mengaplikasikan prinsip-

prinsippsikologi behavioral untuk menjawab berbagai problematika 

sosiologi. Sosiologi behavioral concern pada hubungan antara pengaruh 

individu terhadap lingkungannya dan sebaliknya respon lingkungan 

terhadap perilaku yang akan dilakukan di waktu mendatang. Seorang 

individu pada dasarnya menampilkan sejumlah perilaku, beberapa di 

antara merupakan perilaku mendasar, sedang yang lain merupakan 

perilaku acak. Lingkungan, baik sosial maupun fisik, tempat perilaku eksis 

dipengaruhi oleh perilaku individu dan pada gilirannya lingkungan akan 

beraksi balik kepada seseorang. Reaksi tersebut bisa bersifat positif, 

negatif maupun netral yang sama-sama akan memengaruhperilaku 

seseorang selanjutnya. Apabila reaksi tersebut memberikan imbalan 

ganjaran bagi seseorang, dapat diprediksi perilaku yang sama akan 

ditampilkan di masa datang dalam situasi dan kondisi yang serupa, begitu 

sebaliknya (Haryanto, 2012:165-170). 

2. Paguyuban  
 

Menurut Tonnies (dalam Soekanto, 1990:132) hubungan-gubungan 

positif antar manusia selalu bersifat Gemeinschaft (Paguyuban) atau 

Gesselschaft (Patembayan). 
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Gemeinschaft (paguyuban) adalah bentuk kehidupan bersama di 

mana anggota-anggota diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat 

alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan 

rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut 

dimanakan juga bersifat nyata dan organis, sebagaimana diumpamakan 

dengan organ tubuh manusia atau hewan. Sebaliknya, Gesselschaft 

(Patembayan) merupakan ikatan lahir yang bersifatpokok untuk jangka 

waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka serta 

strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan dengan 

sebuah mesin. 

Tonnies (Soekarto, 1990:134), menyarakan bahwa suatu paguyuban 

gemeinscaft mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu: 

a. Intimate, hubungan menyeluruh yang mesra. 

b. Private,  hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa 

orang saja. 

c. Exclusive, hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja dan tidak 

untuk orang-orang lain di luar “kita”. 

Menurut Tonnies (dalam Soekanto, 1990:134-135), di dalam setiap 

masyarakat selalu dapat dijumpai salah satu diantara tiga tipe paguyuban, 

yaitu: 
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a. Paguyuban karena ikatan darah Gemeinschaft by blood yaitu paguyuban 

yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau 

keturunan. 

b. Paguyuban karena tempat Gemeinscaft of place yaitu suatu paguyuban 

yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga 

dapat saling tolong menolong. 

c. Paguyuban karena jiwa-pikiran Gemeinschaft of mind, yaitu suatu 

paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak 

mempunyai hubungan darah ataupun tempat tingggalnya tidak 

berdekatan,akan tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, 

ideologi yang sama. 

Paguyuban diartikan sebagai persekutuan atau kebersamaan aneka 

ragam orang dalam batas teriorial dan kategori tertentu, dengan nilai-nilai 

umum sebagai berikut: 

a. Disemangati kebersamaan, ketertiban, komunikasi, relasi yang terjadi 

terus menerus, sehati dan sejiwa dalam suka dan duka,untuk 

menghadapi dan menghayati tugas, karya, dan panggilan hidup dalam 

mewujudkan visi-misi paguyuban tersebut. 

b. Kebersamaan setiap anggotanya yang sedetak jantung, yang hidup 

dalam kebersamaan, memiliki kepekaan dan bertindak saling mengasihi 

sehingga terbentuk suatu komunitas yang sehati-sejiwa. 
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c. Bentuk kehidupan bersama yang menghayati solidaritas, toleransi dan 

prinsip subsidiaritas dalam memanfaatkan segala perbedaan untuk 

mencapai tujuan bersama. 

d. Kebutuhan untuk hidup berkelompok yang berlandaskan pada 

kepercayaan yang satun. 

Semua paguyuban adalah sebuah organisasi akan tetapu tidak 

semua organisasi termasuk paguyuban. Paguyuban termasuk kategori 

organisasi kemasyarakatan yang keberadaanya diakui oleh undang-undang 

No.18 Undang-undang No.8 Tahun 1985 tentang organisasi 

kemasyarakatan. 

3. Limbah Tahu 

Industri tahu adalah salah satu industri berbasis pertanian yang 

sering kita jumpai di desa maupun di masyarakat Indonesia. Tahu biasanya 

menjadi cemilan berupa kripik. Tahu selain mengandung gizi yang tinggi, 

juga memiliki cita rasa yang nikmat sehingga digemari oleh banyak 

kalangan. 

Di Indonesia industri tahu tersebar diseluruh tanah air. Tinggi 

permintaan produk tahu serta proses produksinya yang mudah dan 

sederhana menjadi daya tarik bagi pelaku usaha berinvestasi. Industri ini 

telah banyak memberikan manfaat bagi pelaku usaha, membuka lapangan 

kerja, dan tersedia kebutuhan produk pangan. 
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Industri tahu umunya adalah industri berskala kecil, di kelola 

dengan teknologi sederhana, modal kecil, dan jumlah tenaga kerja sedikit. 

Namun, limbah industri tahu ini tidak ditangani secara baik sehingga 

seringkali menyebabkan pencemaran lingkungan. Industri tahu 

menghasilkan limbah padat berupa ampas tahu dan limbah cair (way tahu). 

Ampas tahu umunya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi atau 

kambing, sedangkan limbah cairnya umumnya dibuang kesungai atau 

areal permukinan sehingga mencemari lingkungan dan mengganggu 

penduduk setempat. 

Limbah cair yang berasal dari proses perebusan dan perendaman 

kedelai industri tahu, mempunyai nilai suhu, TDS, TSS, BOD, COD, serta 

amonik bebeas yang melebihi standar baku mutu limbah cair sehingga 

dapat mencemari lingkungan. Limbah cair berubah air bekas rendaman 

kedelai dan air bekas rebusan kedelai sering kali masih dibuang keperairan 

maka dalam waktu yang relatif singkat akan menimbulkan bau busuk dari 

gas H2s, amoniak, ataupun fosfin sebgai akibat dari terjadinya fermentasi 

limbah organik. Adanya proses pembusukan akan menimbulkan bau yang 

tidak sedap, terutama pada musim kemarau dengan debit air yang 

berkurang. Keseimbangan lingkungan baik fisik, kimia, maupun biologis 

dari perairan yang setiap hari menerima beban limbah dari proses produksi 

mempengaruhi kualitas air dan kehidupan organisme diperairan tersebut. 

Suhu limbah cair yang berasal dari rebusan kedelai mencapai 75 . 

Apabila setiap jaro perairan memperoleh pasokan limbah cair dengan suhu 



21 
 

 

tinggi maka akan membahayakan kehidupan organisme air. Suhu yang 

optimum untuk kehidupan dalam air adalah 25-30 . Air sunggai yang 

suhunya naik akan mengganggu kehidupa hewan maupun tanaman air 

karena kadar oksigen terlarut akan turun bersamaan dengan kenaikan suhu. 

Tumbuhan air akan berhenti pertumbuhannya pada suhu air dibawah 10  

atau diatas 40 . Terdapat hubungan timbal balik antara oksigen terlarut 

dengan laju pernapasan makhluk hidup. Meningkatmya suhu akan 

menyebabkan peningkatan laju pernapasan makluk hidup dan penurunan 

oksigen terlarut dalam air. Laju penurunan oksigen terlarut (DO) yang 

disebabkan oleh limbah organik akan lebih cepat karena laju peningakatan 

pernapasan makhluk hidup yang lebih tinggi. Connel dan militer, 1995 

(dalam Emil, 2011:14-16). 

Limbah industri bersumber dari kegiatan industri baik karena 

proses secara langsung maupun proses tidak langsung. Limbah yang 

bersumber langsung dari kegiatan industri yaitu limbah yang terproduksi 

bersamaan dengan proses produksi sedang berlangsung, dimana produk 

dan limbah hadir pada saat yang sama. Sedangkan limbah tidak langsung 

berproduksi sebelum proses maupun sesudah proses produksi (Ginting, 

2007:39). 

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 

tahun 2001, air limbah adakag sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang 

berwujud cair. Air limbah dapat berasal dari rumah tangga domestic 

maupun industry. 



22 
 

 

Setiap aktivitas produksi dalam suatu industri selalu menghasilkan 

air buangan. Oleh karena itu diperlukan penanganan lebih lanjut secara 

tepat agar tidak mencemari lingkungan. Tchobanoglous 1991 (dalam 

Suharno, 2012 :4) memberikan batasan air limbah sebagai kombinasi dari 

cairan dan buangan-buangan cair yang berasal dari kawasan pemukiman, 

perkantoran, perdagangan, serta industri yang mempunyai kemungkinan 

untuk bercampur dengan air tanah, air permukaan serta air hujan. 

Sedangkan menurut Ehlers and Steel dakam haryoto (1985) air limbah 

yaitu the liqiud conveyed by sewer (cairan yang dibawa oleh saluran air 

buangan).  

Limbah cair industri adalah buangan hasil proses/sisa dari suatu 

kegiatan usaha industri yang berwujud cair dimana kehadirannya pada 

suatu saat dan tempat tidak di kehendaki lingkungannya karena tidak 

mempunyai nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang (Suharno, 

2012:4). 

Limbah yang banyak disoroti adalah limbah industri karena 

mengandung senyawa pencemaran yang dapat merusak lingkungan hidup. 

Industri mempunyai potensi pembuat pencemaran adanya limbah yang 

dihasilkan baik dalam bentuk padat, gas, maupun cair yang mengandung 

senyawa organik dan anorganik dengan jumlah melebihi batas yang 

ditentukan. Pencemaran di Indonesia masih terfokus perhatian pada pabrik-

pabrik walau berbagai kegiatan lain juga dapat merusak lingkungan namun 
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belum mendapat perhatian besar, sebesar perhatian yang ditujukan pada 

kegiatan industri.  

4. Penanggulangan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal 

dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian 

ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi 

“penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. 

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, 

mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif 

dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 

dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, 

dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara 

preventif dan refresif. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan 

yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang 

melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para 

pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, 

tokoh masyarakat maupun pemerintah. 

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk 

meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak 

terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. 

Limbah industri dapat didaur ulang atau dimanfaatkan  kembali 

(ditanggulangi) setelah melalui proses dengan tekonologi. Terdapat pula 
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industri dengan daur hidup produksi relatif singkat dimana hail produk 

tersebut dalam waktu dekat menjadi limbah setelah selesai dipergunakan 

(Ginting, 2007:44). 

5. Pencemaran Lingkungan 

Lingkungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

Poerwadarminta 1976 (dalam Neolaka, 2008: 25) adalah berasal dari kata 

lingkung yaitu sekeliling, sekitar. Lingkungan adalah bulatan yang 

melingkungi atau melingkari.Sekalian yang terlingkung di suatu daerah 

sekitarnya. Menurut Ensiklopedia Umum (1977) Lingkungan adalah alam 

sekitar termasuk orang-orangnya di dalam hidup pergaulan yang 

mempengaruhi manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan dan 

kebudayaan. Dalam Ensiklopedia Umum (1983), lingkungan adalah segala 

sesuatu yang ada di luar organisme, meliputi: (1) lingkungan hidup 

(abiotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas benda 

atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, 

gravitasi, atmosfer, dan lainnya, (2) Lingkungan hidup (biotik), yaitu 

lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup, 

seperti tumbuhan hewan, dan manusia.  

Encyclopedia Amerika (1997) (dalam Neolaka, 2008: 25)  

menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor-faktor yang membentuk 

lingkungan sekitar organisme, terutama komponen-komponen yang 

mempengaruhi prilaku, reproduksi, dan kelestarian organisme. 
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Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak 

hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati.Manusia 

disekitar kita adalah pula bagian dari lingkungan hidup kita masing-

masing.Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi 

sosial,merupakan pula unsur lingkungan hidup kita. 

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan 

timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dan 

sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada 

di dalam lingkungan hidup dan ia tidak dapat dipisahkan daripadanya. 

Eksistensinya terjadi sebagian karena sifat-sifat keturunannya dan 

sebagian kagi karena lingkungan hidupnya telah membentuk ia seperti dia 

adanya. Demikianlah pula lingkungan hidup terbentuk oleh adanya 

interaksi antara lingkungan hidup dengan manusia. 

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang 

dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan 

perubahan dalam kelakuan manusia ini selanjutnya akan menyebabkan 

pula perubahan dalam lingkungan hidup. Dengan adanya hubungan 

dinamis sirkuler antara manusia dengan lingkungan hidupnya itu, dapatlah 

dikatakan ”Hanya dalam lingkungan hidup yang baik, manusia dapat 

berkembang secara maksimal, dan hanya dengan manusia yang baik dan 

lingkungan hidup dapat berkembang ke arah yang optimal”. Karena itu 
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jelaslah betapa pentingnya pembinaan lingkungan hidup (Sastrawijaya, 

2009:7). 

Dan pengertian Polusi atau pencemaran lingkungan adalah 

masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau 

komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan 

oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan 

turun sampai ke tingkat  tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi 

kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya 

(Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 

1982). 

Pencemaran lingkungan kadang-kadang tampak jelas pada kita 

seperti timbunan sampah di pasar-pasar, pendangkalan sungai yang penuh 

kotoran, ataupun sesaknya napas karena asap knalpot ataupun cerobong 

asap pabrik. Tetapi ada juga kurang nampak misalnya terlepas gas 

hidrogen sulfida dari sumber minyak tua. Begitu pula musik yang 

memekakan telinga yang keluar dari alat elektronik modern.Ion fosfat 

dalam limbah pabrik merupakan pencemar, tetapi merupakan rabuk yang 

baik bagi pepohonan. 

Jadi yang dimaksud dengan pencemar ialah bila berpengaruh jelek 

terhadap lingkungan. Lingkungan mempunyai penyimpangan akibat 

pencemar itu. Susunan uadara yang tercemar akan mempunyai komposisi 

lain daripada udara normal, udara bersih disekitar kita. Yang menotori atau 
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yang mengubah susunan lingkungan kita tidak dimasukkan pencemar, 

kecuali kalau mempunyai pengaruh jelek terhadap lingkungan.  

Setiap pencemar berasal dari sumber tertentu. Sumber ini penting 

merupakan pilihan pertama untuk menyelepakan pencemar itu. Setelah 

pencemar ini dibebaskan oleh sumber kemudian sampai kepada 

penerima.Penerima inilah yang dipengaruhi oleh pencemar. Manusia 

menjadi pencemar dari gas yang dikeluarkan oleh pabrik (Sastrawijaya, 

2009:2). 

B. Keranga Berfikir  

Desa pesalakan yang terletak di Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal, adalah desa yang mayoritas penduduknya mempunyai industri 

rumahan kecil yaitu Tahu. Proses pembuatan tahu akan banyak 

menghasilkan limbah diantaranya limbah padat dan limbah cair. Limbah 

padat yang biasa disebut dengan ampas tahu. Limbah yang dihasilkan 

dari proses pembuatan tahu akan sangat membahayakan untuk 

lingkungan jika tidak ditanggulangi. Bila masyarakat Desa Pesalakan 

khususnya pengrajin tahu tidak aktif dan tidak menanggulangi limbah 

yang dihasilkan oleh proses pembuatan tahu akan menjadi masalah besar 

di lingkungan. Maka dari itu pengrajin tahu Desa Pesalakan membentuk 

Paguyuban untuk bekerja sama menanggulangi limbah hasil produksi 

tahu. 
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Berdasarkan landasan teori yang telah diajukan dalam skripsi, 

maka desain penelitian yang akan dilaksanakan dapat digambarkan dalam 

kerangka teoritik sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan 1: Kerangka berpikir “Kerja sama paguyuban dalam menangguangi limbah 

tahu di Desa Pesalakan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desa Pesalakan 

Pengrajin Tahu  Pengrajin Tahu  Pengrajin Tahu  

Paguyuban  

Kerja sama 

Menanggulangi Limbah Tahu 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kerja sama Paguyuban dalam 

menanggulangi limbah tahu Di Desa Pesalakan Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kerja sama paguyuban untuk mennggulangi limbah tahu adalah 

kesadaran dari masing-masing pengrajin tahu yang ingin mengatasi 

limbahnya dan ingin terus memproduksi tahu. Kerja sama paguyuban 

juga dibantu  oleh pemerintah daerah dan berbagai pihak. Paguyuban 

dalam menanggulangi limbah dan memanfaatkan limbah dengan 

membangun IPAL untuk menampung limbah cair hasil produksi tahu 

kemudian memanfaatkannya sebagai BIOGAS. Paguyuban 

mengadakan pertemuan/rapat maksimal 3 bulan sekali untuk 

membahas tentang bagaimana pemanfaatan limbah berikutnya, 

paguyuban mengadakan kerja bakti sebulan disekitar IPAL, 

lingkungan Desa Pesalakan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan 

akibat limbah di lingkungan Desa Pesalakan tetap bersih dan 

paguyuban memiliki iuran wajib yang dibayarkan setiap annggota 

paguyuban sebulan sekali sebesar Rp 15.000. 
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2. Faktor penghambat kerja sama masyarakat dalam menanggulangi 

limbah tahu di Desa Pesalakan adalah dari masing-masing pengrajin 

tahu di Desa Pesalakan beberapa pengrajin di Desa Pesalakan cuek dan 

tidak perduli bahaya dari limbah tahu hasil produksi. Dan faktor yang 

mendukung terjadinya kerja sama pengrajin tahu di Desa Pesalakan 

kerja sama masyarakat Desa Pesalakan terjadinya kerusakan 

lingkungan dan konflik antar desa, keinginan dari pengrajin, dan 

banyak yang membantu jalannya kerja sama yang dilakukan oleh 

pengrajin tahu. 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dan Pemerintah Desa Pesalakan 

untuk lebih mengontrol jalannya kerja sama dalam Paguyuban Berkah 

Lestari untuk menanggulangi limbah dan mengurangi pencemaran 

lingkungan, agar tidak terjadi lagi kerusakan lingkungan yang terjadi 

akibat pengrajin tahu dan limbah yang di hasilkan dalam proses 

produksi tahu. 

2. Kepada Paguyuban Berkah Lestari agar memperbanyak kegiatan-

kegiatan dalam Paguyuban terkait dengan efesiensi propduksi tahu dan 

kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. 
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