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SARI 

Miftahurridlo, Muhammad. 2019. Hubungan Tingkat Pendidikan Pengrajin 

Industri Batik terhadap Pengelolaan Limbah di Desa Wisata Gemawang Kecamatan 

Jambu Kabupaten Semarang. Jurusan Geografi FIS UNNES. Pembimbing Dr. 

Rahma Hayati, M. Si, 144 halaman 

Kata Kunci: Hubungan, Pendidikan, Pengelolaan Limbah, Wisata 

Pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi setiap individu untuk 

menjadi individu yang dapat mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih 

tinggi. Masyarakat yang menjalani usaha yang bersangkutan dengan keadaan 

lingkungan, seperti industri batik di Desa Wisata Gemawang, Kecamatan Jambu, 

Kabupaten Semarang perlu memiliki bekal yang cukup supaya usaha yang mereka 

jalankan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.Tujuan penelitian ini meliputi; 

mengetahui tingkat pendidikan pengrajin batik, mengetahui upaya pengelolaan 

limbah batik yang dilakukan oleh para pengrajin batik, mengetahui hubungan

tingkat pendidikan pengrajin industri batik terhadap pengelolaan limbah batik dan 

mengetahui hubungan pengelolaan limbah batik terhadap kenyamanan wisata di 

Desa Wisata Gemawang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling, meliputi 25 sampel pengrajin batik dan 

sebagian menggunakan insidental sampling untuk mengambil 30 sampel wisatawan 

atau pengunjung. Variabel penelitian mencakup tingkat pendidikan pengrajin batik, 

cara pengelolaan limbah industri dan tingkat kenyamanan wisata. Alat dan teknik 

pengambilan data penelitian berupa observasi, wawancara, angket dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan 

korelasi product moment. 

Hasil penelitian ini adalah, a) tingkat pendidikan pengrajin industri batik di 

Desa Gemawang masuk dalam kategori tinggi. b) pengelolaan limbah yang 

dilakukan oleh pengrajin masuk dalam kategori baik, dimana limbah tersebut sudah 

ditempatkan pada IPAL yang pada akhirnya menjadi air jernih yang dapat 

digunakan untuk berbagai kebutuhan. c) terdapat hubungan positif antara 

pendidikan pengrajin batik terhadap pengelolaan limbah yang pengrajin lakukan. 

d) terdapat hubungan positif antara pengelolaan limbah terhadap kenyamanan 

wisata di Desa Wisata Gemawang. Keadaan lingkungan yang bersih dan rapi akan 

lebih menarik minat pengunjung untuk berwisata.Saran untuk masyarakat di Desa 

Gemawang, khususnya para pengrajin batik untuk selalu menjaga kelestarian 

lingkungan dengan mengelola limbah yang ada, dan meningkatkan sarana dan 

prasarana untuk mendorong majunya wisata edukasi di Desa Wisata Gemawang. 

Saran untuk pemerintah daerah supaya lebih mempedulikan usaha-usaha kecil 

hingga menengah di Desa Gemawang agar bisa berkembang menjadi lebih baik.
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ABSTRACT 

Miftahurridlo, Muhammad. 2019. Relationship between Batik Industry 

Craftsman's Education Levels to Waste Management in Gemawang Tourism 

Village, Jambu District, Semarang Regency. Geography Department FIS UNNES. 

Advisor Dr. Rahma Hayati, M. Si, 144 page. 

Keywords: Relation, Education, Waste Management, Tourism  

Education is a learning process for every individual to become an individual 

who can attain higher knowledge and understanding. Communities that run 

businesses concerned with environmental conditions, such as the batik industry in 

Gemawang Tourism Village, Jambu District, Semarang Regency need to have 

enough stock so that the business they run does not cause environmental damage. 

The objectives of this study include; knowing the level of education of batik 

craftsmen, knowing the efforts to manage batik waste made by batik craftsmen, 

knowing the relationship of the education level of batik industry craftsmen to the 

management of batik waste and knowing the relationship of batik waste 

management to the comfort of tourism in Gemawang Tourism Village. 

This research is a quantitative research. Sampling using a purposive sampling 

technique, including 25 samples of batik craftsmen and some using incidental 

sampling to take 30 samples of tourists or visitors. The research variables include 

the level of education of batik craftsmen, ways of managing industrial waste and 

the level of tourist comfort. Research data collection tools and techniques in the 

form of observation, interviews, questionnaires and documentation. Data analysis 

techniques using descriptive statistical analysis and product moment correlation. 

The results of this study are, a) the education level of batik industry craftsmen 

in Gemawang Village is included in the high category. b) waste management 

carried out by craftsmen is included in the good category, where the waste has been 

placed at WWTP which eventually becomes clear water that can be used for various 

needs. c) there is a positive relationship between the education of batik craftsmen 

to the waste management that craftsmen do. d) there is a positive relationship 

between waste management and tourist comfort in Gemawang Tourism Village. A 

clean and tidy environment will attract more visitors to travel. Suggestions for 

people in Gemawang Village, especially batik craftsmen to always preserve the 

environment by managing existing waste, and improve facilities and infrastructure 

to encourage the advancement of educational tourism in Gemawang Tourism 

Village. Suggestions for local governments to be more concerned about small to 

medium enterprises in Gemawang Village so they can develop better. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri di Indonesia saat ini berlangsung sangat pesat seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya industri di Indonesia 

ditandai dengan pesatnya berdirinya perusahaan dan lapangan kerja yang beraneka 

ragam. Perkembangan yang dialami beragam adanya, tidak hanya peningkatan 

melainkan terkadang juga terjadi penurunan, sehingga dari tahun ke tahun 

perindustrian di Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan. Baik dari sektor 

pertanian, kerajinan tangan, makanan, properti, dan lain sebagainya (Sunarno, 

2008:45). 

Menurut penelitian (Hardati, 2007:49) dapat diketahui bahwa kemunculan 

industri-industri kecil bertujuan untuk menyerap tenaga kerja yang masuk dalam 

angka pengangguran dan untuk menopang perekonomian masyarakat yang belum 

membaik, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota atau kabupaten. 

Hal tersebut menjadikan terlahirnya salah satu pilar penyangga perekonomian di 

Indonesia yaitu sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu 

industri usaha kecil menengah di Indonesia yang banyak ditekuni masyarakat 

adalah industri tekstil. Industri tekstil di Indonesia kebanyakan masuk dalam Usaha 

Kecil Menengah (UKM) seperti industri batik, yang menjadi sumber mata 

pencaharian sebagian masyarakat dan menjadi pendorong berkembangnya 

ekonomi. 
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Berdasarkan data Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten 

Semarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang 

signifkan. Pada tahun 2013 jumlah industri besar maupun menengah adalah 124 

hingga tahun 2017 mencapai angka 160 industri. Perusahaan industri besar dan 

sedang didominasi oleh jenis klasifikasi industri pakaian jadi dan perlengkapannya 

yakni sebanyak 35 industri (BPS Kabupaten Semarang, 2018:35). Industri yang ada 

di Kabupaten Semarang memberikan dampak positif dan negatif bagi lingkungan 

sekitar. Mulai terbukanya banyak lowongan kerja yang mampu menampung 95.296 

karyawan dari Kabupaten Semarang hingga dampak negatif terhadap lingkungan 

yang disebabkan oleh limbah industri.  

Batik merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia yang menjadi 

indentitas dan sudah diakui di penjuru dunia. Perkembangan industri batik di 

Indonesia sangat terkait dengan perkembangan batik yang dimulai sejak beratus-

ratus tahun yang lalu (Nurainun dkk, 2013:135). Data Kementerian Perindustrian

menunjukkan, pelaku usaha batik di Indonesia didominasi oleh industri kecil dan 

menengah (IKM) yang tersebar di 101 sentra. Jumlah tenaga kerja yang terserap di 

sentra IKM batik mencapai 15 ribu orang. Nilai ekspor kain batik dan produk batik 

pada tahun 2016 mencapai USD 149,9 juta dengan pasar utama Jepang, Amerika 

Serikat, dan Eropa (Kemenperin, 2017:39). Jenis batik yang diproduksi pada 

umumnya ada tiga macam yaitu batik tulis, batik cap, dan batik printing. Dan 

biasanya asal daerah produksi batik menjadi nama dari batik tersebut. Provinsi Jawa 

Tengah memiliki beberapa tempat yang sudah terkenal dengan hasil produk 
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batiknya, seperti; batik Pekalongan, batik Surakarta, batik Banyumas, batik Solo 

dan batik Gemawang. 

Pada umumnya proses pembuatan kain batik terdiri dari lima tahap yaitu 

proses persiapan, pembatikan, pewarnaan, pelepasan lilin batik dari kain dan 

penyempurnaan. Proses produksi industri batik yang sudah berjalan selama ini, 

masih memiliki kendala dalam pengelolaan limbah di kawasan tersebut. Menurut 

Daryanto (dalam Nurroisah, 2014:57) setiap tahap proses berpeluang menimbulkan

pencemaran pada lingkungan karena menggunakan dan mengeluarkan zat kimia 

yang berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan 

masyarakat. Wartini (2009:63) berpendapat dalam proses produksi batik industri 

batik menghasilkan limbah cair yang jumlahnya mencapai 80% dari seluruh jumlah 

air yang dipergunakan dalam proses. Menurut (Apipah, 2013:9) limbah yang 

dihasilkan dari industri batik khususnya limbah zat warna yang berasal dari proses 

pewarnaan batik sering langsung dibuang ke perairan sehingga dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan. Pengrajin perlu melakukan pengelolaan limbah zat warna 

lebih lanjut sebelum dibuang ke perairan dengan tujuan untuk meminimalkan 

pencemaran limbah yang terjadi, volume limbah, toksitas dan dampak merusak 

lingkungan. Dengan demikian, dampaknya mengakibatkan kerusakan lingkungan 

dan mengancam habitat yang hidup di perairan sekitar industri batik (Alaerts dan 

Santika, 1984:57). 

Permasalahan limbah industri batik yang ada di lingkungan produksi, 

menjadikan para pengrajin batik memiliki peranan yang sangat penting. Sehingga 

dari berbagai pihak telah mengadakan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka 
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mengembangkan industri ini, mulai dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pelatihan dan penyuluhan 

dimaksudkan supaya dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi, 

pengetahuan tentang limbah dan cara mengolahnya, serta cara dalam membangun 

dan mengelola industri batik tersebut. Maka dari itu, pengetahuan dan pendidikan

yang dimiliki oleh pengrajin batik diharapkan dapat memperbaiki alur dalam 

pengolahan limbah industri batik. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional jalur pendidikan dibedakan menjadi tiga yaitu 

Pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Ketiga jalur 

pendidikan di atas akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang terhadap 

pengelolaan limbah batik. Dalam hal ini tidak seluruhnya tingkat pendidikan formal 

yang dominan, namun pendidikan nonformal (sosialisasi dan pelatihan) juga akan 

mempengaruhi tingkat pengetahuan dan perilaku seseorang dalam pengelolaan 

limbah batik dan pendidikan informal merupakan pendidikan yang telah diajarkan 

orang tua kepada anak sejak kecil (Depdiknas, 2003:7). 

Pendidikan formal yang ditempuh oleh siswa pada setiap jenjangnya 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Tingkat pendidikan yang 

semakin tinggi menuntut siswa agar memiliki cara berpikir dan menyelesaikan 

berbagai permasalahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kementerian dan 

Kebudayaan no. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, 

pada jenjang SMA, tepatnya pada pelajaran Geografi siswa sudah diajarkan 

beberapa materi yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti; 
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menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan pada kelas X, 

menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, 

kelautan dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada 

kelas XI, dan memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata 

ruang wilayah nasional, provinsim dan kabupaten pada kelas XII. Dengan 

pendidikan masyarakat akan memiliki pengetahuan dan kesadaran akan bahaya 

limbah sisa produksi batik terhadap lingkungan, terutama bahaya pencemaran 

terhadap kesehatan. Tingkat pendidikan seseorang yang tinggi cenderung lebih 

memberikan pemahaman yang lebih tentang jenis limbah, cara pengelolaannya dan 

dampaknya bagi kelangsungan hidup. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga 

apabila seseorang dengan pendidikan yang tinggi memiliki sedikit pengetahuan 

mengenai langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan.  

Desa Gemawang merupakan salah satu Desa produksi batik di Kabupaten 

Semarang dengan bahan dasar warna kimia dan alam, yang produknya dikenal 

dengan nama Batik Gemawang. Industri batik di Gemawang sudah dikenal banyak 

kalangan dan merupakan Desa Vokasi yang didalamnya terdapat kegiatan belajar

membatik (www.batikgemawang.blogspot.com, 2015). Proses industri 

menggunakan bahan kimia menghasilkan limbah cair dengan kandungan zat kimia 

yang dapat mencemari lingkungan sekitar industri batik. Penting bagi para 

pengrajin untuk mewaspadai proses produksi batik supaya dapat mengontrol aliran 

limbah yang mereka hasilkan. Sehingga lingkungan industri aman dari ancaman 

limbah. 
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Desa Gemawang selain menekuni bidang perindustrian batik didalamnya 

juga menyajikan objek wisata yang biasa dijadikan tempat wisata edukasi di 

Kabupaten Semarang. Desa wisata menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) adalah 

suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang 

mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial 

budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata 

ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta 

mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, 

misalnya: atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya

(Kemenpar, 2011:5).  

Masyarakat setempat awalnya menawarkan wisata live in, dimana para 

pengunjung dapat merasakan kehidupan dan berbagai aktivitas warga desa. Para 

wisatawan yang berkunjung dapat menyaksikan berbagai aktivitas warga disini 

seperti membatik, bercocok tanam, ataupun ikut serta di dalamnya. Lokasi desa 

yang tidak jauh dari jalan utama Semarang-Magelang memudahkan akses 

pengunjung yang hendak berdatangan ke tempat ini. 

Berdasarkan latar belakang, pendidikan yang dimiliki oleh pengrajin batik 

diperkirakan mempunyai hubungan terhadap cara pengrajin dalam mengelola 

limbah hasil industri di Desa Wisata Gemawang, Kecamatan Jambu, Kabupaten 

Semarang. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan Tingkat Pendidikan Pengrajin Industri Batik Terhadap 

Pengelolaan Limbah di Desa Wisata Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten 

Semarang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat 

beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pendidikan pengrajin batik di Desa Wisata 

Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimana upaya pengelolaan limbah batik yang dilakukan pengrajin 

batik di Desa Wisata Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten 

Semarang? 

3. Bagaimana hubungan tingkat pendidikan pengrajin batik terhadap 

pengelolaan limbah di Desa Wisata Gemawang Kecamatan Jambu 

Kabupaten Semarang? 

4. Bagaimana hubungan pengelolaan limbah industri batik terhadap 

kenyamanan wisata di Desa Wisata Gemawang Kecamatan Jambu 

Kabupaten Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis tingkat pendidikan pengrajin batik di Desa Wisata 

Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. 

2. Menganalisis upaya pengelolaan limbah batik yang dilakukan 

pengrajin batik di Desa Wisata Gemawang Kecamatan Jambu 

Kabupaten Semarang. 

3. Menganalisis hubungan tingkat pendidikan pengrajin batik terhadap 

pengelolaan limbah di Desa Wisata Gemawang Kecamatan Jambu 

Kabupaten Semarang. 
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4. Menganalisis hubungan pengelolaan limbah industri batik terhadap 

kenyamanan wisata di Desa Wisata Gemawang Kecamatan Jambu 

Kabupaten Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Dapat dijadikan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis atau 

sebagai bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian 

lanjutan mengenai peran pendidikan dalam pengelolaan limbah. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi pemerintah, untuk memberikan sumbangan informasi kepada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang khususnya dalam 

bidang pengelolaan limbah di Desa Wisata Gemawang. 

b) Bagi masyarakat, sebagai langkah dalam menyukseskan program 

pemerintah dan juga mendorong masyarakat pengelola Desa Wisata 

Gemawang supaya terus membangun desa menjadi desa wisata yang 

bermanfaat bagi banyak kalangan. 
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E. Batasan Istilah 

Batasan istilah dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam

menangkap isi dan memperoleh gambaran dari objek yang dikaji. Beberapa 

istilah yang perlu diberi batasan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti hubungan adalah ikatan,

pertalian (persahabatan antara teman maupun keluarga), bersambung (satu

dengan yang lain)  dan saling mempengaruhi. Hubungan merupakan

perangkat tingkah laku yang harus dimiliki seseorang untuk berinteraksi

dengan masyarakat maupun lingkungan. 

Hubungan yang dimaksud oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah

fungsi dari pendidikan para pengrajin batik terhadap pengelolaan limbah hasil

industri batik di Desa Wisata Gemawang. 

2. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan perilaku untuk 

menjadi lebih baik. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah tingkat pendidikan formal dan non formal pengrajin batik. Tingkat 

pendidikan formal diukur dengan tingkat pendidikan terakhir yang pernah di 

tempuh oleh pengrajin batik. Dan untuk pendidikan non formal diukur dengan 

banyaknya penyuluhan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh pengrajin batik. 
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3. Pengrajin Batik 

Pengrajin atau perajin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

merupakan orang yang pekerjaannya (profesinya) membuat barang kerajinan. 

Kerajinan merupakan kerajinan tangan yang menghasilkan barang-barang 

bermutu seni, maka dalam prosesnya dibuat dengan rasa keindahan dan dengan 

ide-ide yang murni sehingga menghasilkan produk yang berkualitas 

mempunyai bentuk yang indah dan menarik (Suprapto, 1985:16). Batik 

merupakan kain bergambar yang pembuatannya dengan cara khusus dan 

merupakan salah satu produk khas negara Indonesia. 

Pengrajin batik yang dimaksudkan disini adalah para pengrajin industri

batik yang terdapat di Desa Wisata Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten 

Semarang. 

4. Pengelolaan Limbah 

Menurut peraturan pemerintah no 101 tahun 2014 arti limbah adalah sisa 

suatu usaha dan atau kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

limbah adalah sisa proses produksi atau bahan yang tidak mempunyai nilai atau 

tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau 

pemakaian seperti pabrik mencemarkan air di daerah sekitarnya, barang rusak 

atau cacat diproses produksi. 

Pengelolaan limbah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penanganan yang dilakukan para pengrajin batik terhadap limbah supaya dapat 

mengurangi dampak negatif bagi lingkungan ataupun masyarakat. 
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5. Desa Wisata 

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan 

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat 

yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Kemenpar No: 

KM.18/HM.001/MKP/2011). Kegiatan wisata di perdesaan identik dengan 

lingkungan hijau dengan banyak aktivitas warga desa seperti; berkebun, 

bercocok tanam dan berternak (Ramadhan dan Khadiyanto, 2014:961). Desa 

Wisata yang dimaksud adalah Desa Wisata Gemawang yang menyajikan 

keindahan perdesaan yang masih asri dan memberikan kesempatan bagi 

pengunjung untuk live in dan mengikuti aktivitas masyarakat didalamnya. 

Secara fungsional lokasi yang biasanya digunakan untuk kegiatan wisata 

adalah Dusun Banaran, sehingga penelitian ini lebih dikhususkan di Dusun 

Banaran. 

Berdasarkan penejelasan diatas, yang dimaksud judul “Hubungan

Tingkat Pendidikan Pengrajin Industri Batik Terhadap Pengelolaan Limbah di 

Desa Wisata Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang” adalah

menganalisis hubungan pendidikan formal dan nonformal yang pernah 

ditempuh para pengrajin batik terhadap cara mengeolah limbah yang dilakukan 

di indsutri batik, serta kaitannya dengan kenyamanan wisata di Desa Wisata 

Gemawang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Desa Wisata dan Tujuannya 

Desa wisata menurut Hadiwijoyo (2012: 68), adalah suatu kawasan 

perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana  yang  mencerminkan  

keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat 

istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa 

yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta 

mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen 

kepariwisataan, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan 

kebutuhan wisata lainnya. Definisi lain menurut (Permenbudpar No: 

KM.18/HM.001/MKP/2011) menyatakan Desa Wisata adalah suatu bentuk 

integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan 

dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan 

tradisi yang berlaku. Edward Inskeep, dalam (Hadiwijoyo, 2012: 68) 

memberikan definisi: Village Tourism, where small groups of tourist stay in or 

near traditional, often remote villages and learn about village life and the local 

environment. Inskeep: Desa wisata dimana sekelompok kecil wisatawan 

tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang 

terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.  

Penerapan sikap sadar wisata diharapkan akan mengembangkan 

pemahaman dan pengertian yang proporsional di antara berbagai pihak, 
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sehingga pada gilirannya akan mendorong masyarakat untuk berperan serta 

dalam pariwisata menurut Nursaid (dalam Andayani dkk, 2017:14). Lokasi 

desa wisata yang didalamnya menawarkan bermacam atraksi akan lebih 

menarik apabila tersedia peta lokasi wahana wisata, sehingga wisatawan dapat 

melihat segala atraksi yang ditawarkan dan memiliki tujuan yang jelas menuju 

objek tertentu (Hayati, 2007:145).  

Desa wisata pada umumnya menawarkan keindahan alam, makanan 

khas, ataupun produk dari desa tersebut, sehingga tidak semua desa wisata 

memiliki karakteristik yuang sama. (Kurniawan and Sriyanto, 2019:183), sayd 

in thier research, Tourism Village has the attraction of the culture and arts of 

the area that is still awake, it gives the village a distinct characteristic of other 

village, yang artinya desa wisata memiliki atraksi meliputi kebudayaan dan 

kesenian khas daerah tersebut yang masih terjaga, hal itulah yang membuat 

setiap desa wisata memiliki keragaman masing-masing. Penetapan kawasan 

Desa Wisata biasanya juga ditujukan untuk menjadi tempat edukasi bagi 

wisatawan, seperti kerajinan membuat souviner, kerajinan membuat guci dan 

kerajian membatik (Malik dan Dwiningrum, 2014:133). 

Hadiwijoyo (2012:69), menyatakan bahwa desa wisata bertujuan untuk; 

a) mendukung program pemerintahan dalam pembangunan kepariwisataan 

dengan menyediakan objek wisata alternatif, b) Menggali potensi desa untuk 

pembangunan masyarakat sekitar desa wisata, c) Memperluas lapangan kerja 

dan lapangan berusaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian akan 
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terjadi pemerataan pembangunan ekonomi di desa, d) Mendorong orang-orang 

kota yang secara ekonomi relatif lebih baik, agar senang pergi ke desa untuk 

berekreasi, e) Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap 

tinggal di desanya, sehingga mengurangi urbanisasi, f) Mempercepat 

pembauran antara orang- orang non pribumi dengan penduduk pribumi, f) 

Memperkokoh persatuan bangsa, sehingga bisa mengatasi disintegrasi. 

Kawasan pariwisata merupakan kawasan khusus yang menjadi salah satu 

pengembangan perekonomian masyarakat di Indonesia. Keberadaan objek 

wisata yang menarik tidak lepas dari sarana dan prasarana yang memadahi 

guna mendukung kenyamanan wisatawan dalam berwisata. Salah satu bentuk 

kenyamanan yang dibutuhkan wisatawan adalah aksesibilitas. Aksesibilitas 

merupakan sebuah rangkaian pengaturan yang memperhatikan pola 

penggunaan lahan secara geografis dengan penerapan sistem jaringan 

transportasi yang menjadi penghubung setiap objek yang ada di lokasi wisata. 

Oleh karena itu, aksesibilitas dikatakan sebagai salah satu ukuran kenyamanan, 

hal ini terkait dengan mudah dan sulitnya seseorang dalam mencapai lokasi 

yang ingin dituju dari sistem transportasi yang diterapkan (www.kompasiana, 

2017:13). 

Menurut (Hayati, 2013:95), dapat disimpulkan bahwa wisata pada 

perdesaan memiliki nilai khusus bagi wisatawan supaya menikmati keindahan 

lingkungan sekitar sekaligus meluangkan waktu untuk meninggalkan 

keramaian kota. Santoso dan Kurniawan (2019:33), menambahkan dalam 

penelitian mereka, nature tourism in rural areas can invite tourists to learn to 
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plant and garden in the people's land. tourists will get new experiences, 

especially those who are far from rural areas and have never felt suitable 

planting. Hardati (2019:280-281) sayd, Rural areas have tourism potential, by 

presenting the natural beauty and life of rural communities that are interesting 

to study, especially for tourists who come from urban areas. Perdesaan 

memiliki potensi wisata, dengan menyajikan keindahan alam dan kehidupan 

masyarakat desa yang menarik untuk dikaji, khususnya bagi wisatawan yang 

datang dari wilayah perkotaan. Penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa 

wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut

(Hadiwijoyo,2012:69). 

1) Aksesbilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan 

menggunakan berbagai jenis alat transportasi. 

2) Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan 

lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata. 

3) Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang 

tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya. 

4) Keamanan di desa tersebut terjamin. 

5) Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai. 

6) Beriklim sejuk atau dingin. 

7) Berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat 

luas. 
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2. Pengrajin Batik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengrajin atau perajin 

merupakan orang yang pekerjaannya (profesinya) membuat barang kerajinan. 

Pengrajin adalah pekerja terampil yang menghasilkan atau membuat barang-

barang dengan tangan, baik barang-barang fungsional maupun barang-barang 

dekoratif. Misalnya mebel, seni pahat, pakaian, perhiasan, perabot dan 

peralatan rumah tangga. Dan batik adalah kain bergambar yang pembuatannya 

dengan cara khusus melalui cetakan atau karya tangan dan merupakan salah 

satu produk khas negara Indonesia. 

Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara 

perintangan menggunakan malam (lilin batik) panas sebagai perintang warna 

dengan alat utama pelekat lilin batik berupa canting tulis dan atau canting cap 

untuk membentuk motif tertentu yang memiliki makna (batikgemawang.com, 

2012). Rostati and friends (2019:79), sayd The surrounding environment can 

encourage the needs and feasibility of human life in solving all problems. Jenis 

batik ada 3 yaitu: batik tulis, batik cap, batik kombinasi (tulis dan cap), diantara 

ketiga jenis batik tersebut batik tulis memiliki nilai eksklusif dikarenakan 

pembuatannya membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih memiliki nilai 

seni (Muarifuddin, 2017:67). 

Menurut Sutrisno (2012:56), proses dalam kegiatan membatik melalui 

beberapa tahap yaitu sebagai berikut. 

a. Pengetelan 
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Proses penyiapan kain bahan batik. Kain dimasak supaya setelah kering 

dapat menyerap warna dalam proses pewarnaan. Proses ini biasanya 

menggunakan campuran minyak kacang. 

b. Mola dan Nglengkrengi 

Tahapan ini merupakan proses membatik dalam arti sebenarnya. Mola 

adalah pembuatan corak batik secara garis besar, dalam menggambar kita sebut 

sketsa sedangkan nglengkrengi merupakan pembuatan corak batik dengan 

motif yang lebih mendetailkan termasuk motif-motif isi yang disebut isen-isen. 

Nglengkrengi adalah proses dasar dalam membatik. Dalam proses ini, sang 

pembatik tampak seperti pelukis yang melukis pada selembar kain putih 

dengan menggunakan canting yaitu sebuah alat untuk membatik. Seluruh 

proses membatik berpusat dan berawal pada kegiatan ini. 

c. Nerusi 

Nerusi adalah proses membatik dengan cara meniru (mengeblad) corak 

batik hasil nglengkrengi disebalik kain sehingga kain batik yang dihasilkan 

berupa kain batik yang dibolak-balik bercorak sama atau kembar. 

d. Nembok 

Nembok yaitu pemberian lilin pada bidang dalam corak batik yang terkena 

adonan warna pada tahap nyelup/ngelir. 

e. Nyelup/Ngelir 

Pada tahap ini kain yang sudah ditembok pada bagian tertentu dimasukkan 

pada adonan warna sehingga bagian yang tidak ditembok akan berwarna sesuai 

dengan warna adonan. 
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f. Nglorod 

Nglorod adalah tahap menghilangkan malam yang menempel pada kain 

dengan cara dimasak atau dipanaskan. 

3. Pengelolaan Limbah 

1) Limbah Industri 

Menurut (Hardati, 2015:141), Limbah adalah buangan yang dihasilkan 

dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). 

Pada dasarnya proses produksi adalah mengelola bahan baku dan penolong 

yang memiliki nilai ekonomis tertentu menjadi bukan limbah yang mempunyai

nilai ekonomis lebih tinggi, bahan baru ini namanya produk. Kenyataannya 

tidak semua bahan baku dan bahan penolong tersebut dapat diproses menjadi 

produk, sebagian dari bahan-bahan itu keluar dari proses menjadi bahan lain 

diluar produk, bahan ini disebut sisa proses.  Bila sisa proses ini memiliki nilai 

ekonomis, maka disebut produk samping, sedangkan sisa lain yang tidak 

memiliki nilai ekonomis atau tidak berguna lagi disebut limbah (dalam 

Noelaka, 2008:19). 

Penelitian (Stewart-Oaten, 1986:939), menyatakan the results of 

industrial waste that are left alone will experience buildup and disrupt 

community activities in the environment. Limbah adalah buangan yang 

kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan 

karena tidak memiliki nilai ekonomi. Tingkat bahaya keracunan yang 

disebabkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah, baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut (Ariefianto, 2015:92) 
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limbah industri yang tidak melalui pengelolaan lebih lanjut dan mengancam 

rusaknya lingkungan dapat dikenai hukuman oleh pemerintah berupa teguran 

hingga penutupan lokasi industri. Mungkin dalam jangka waktu singkat tidak 

memberikan hubungan yang berarti, namun dalam jangka panjang mungkin 

berakibat fatal terhadap lingkungan. Berdasarkan karakteristiknya, limbah 

digolongkan menjadi tiga bagian: limbah cair, limbah gas dan partikel limbah 

padat (Kristanto, 2012:232). 

a) Limbah Cair 

Limbah cair bersumber dari industri yang biasanya banyak menggunakan 

air dalam proses produksinya, di samping itu ada pula bahan baku yang 

mengandung air, sehingga dalam proses pengolahannya air tersebut harus 

dibuang. Air dari industri membawa sejumlah padatan dan partikel, baik yang 

larut maupun yang mengendap. Bahan ini ada yang kasar dan yang halus. 

Kerap kali air buangan industri berwarna keruh dan suhu tinggi. Air limbah 

yang telah tercemar mempunyai ciri yang dapat diidentifikasi secara visual dari 

kekeruhan, warna, rasa, bau yang ditimbulkan dan indikasi lainnya. Sedangkan 

identifikasi secara laboratorium ditandai dengan perubahan sifat kimia air. 

Mungkin air telah mengandung B-3 dalam konsentrasi yang melampaui batas 

yang dianjurkan. 

b) Limbah Padat 

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur 

dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Limbah ini dikategorikan 

menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yang dapat didaur-ulang (misalnya 
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plastik, tekstil, potongan logam) dan limbah pada yang tidak memiliki nilai 

ekonomis. Limbah padat yang tak bernilai ekonomis dapat ditangani dengan 

berbagai cara, antara lain ditimbun pada suatu tempat, diproses kemudian 

dibuang dan dibakar. 

c) Limbah gas 

Limbah gas adalah semua materi berbentuk gas/ materi partikulat yang 

terbawa gas yang apabila berada di udara dapat bersifat sebagai polutan. 

Contoh limbah gas adalah karbon monoksida, slfur oksida, nitrogen oksida dan 

hidrokarbon. salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 

keluarnya gas buangan atau limbah gas ke udara adalah dengan cara 

mengontrol emisi gas buangan. 

2) Sistem Pengelolaan Limbah 

Pengelolaan limbah dengan memanfaatkan teknologi pengelolaan dapat 

dilakukan dengan cara fisika, kimia dan biologis atau gabungan ketiga sistem 

pengolahan tersebut. Pengolahan limbah secara biologis digolongkan menjadi 

pengolahan cara aerob dan pengolahan limbah cara anaerob. Berdasarkan 

sistem unit operasinya teknologi pengolahan limbah diklasifikasikan menjadi 

unit operasi physic, unit operasi kimia dan unit operasi biologi (Ginting, 2010:

101). 

a. Metode-metode pengolahan fisik 

Pada umumnya, sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air 

buangan, diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang 

mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan. Metode-
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metode pengolahan fisik meliputi penyaringan, pengecilan ukuran, 

pembuangan serpih, pengendapan dan filtrasi. Pengertian singkat masing-

masing tahap di jelaskan sebagai berikut (Habibi, 2012:47). 

a) Penyaringan 

Saringan kasar atau kisi-kisi dengan lubang sebesar 2 inci (50mm) atau 

lebih dipergunakan untuk memisahkan benda-benda terapung yang besar dari 

air limbah. Alat-alat dipasang depan pompa untuk mencegah penyumbatan. 

Saringan kasar dapat menyaring bahan yang biasanya terdiri dari kayu, sampah 

dan kertas yang tidak akan membusuk dan dapat dibuang dengan cara 

membakar, mengubur, atau memupuknya. 

Saringan menengah mempunyai lubang antara 0,5 atau 1,5 inci (12 

sampai 40mm). Saringan kasar dan menengah haruslah cukup besar agar 

kecepatan aliran melalui lubang-lubangnya tidak lebih dari 1m/detik. Hal ini 

membatasi kehilangan tinggi tekanan dan mengurangi kemungkinan terdorong 

lolosnya bahan yang harus disaring melalui lubang-lubang itu. 

Saringan halus dengan lubang antara 0,0625 hingga 0,125 inci (1,6 

hingga 3mm) sering dipergunakan untuk pengolahan pendahuluan dari air 

limbah atau untuk mengurangi beban kolam pengendapan pada instalasi kota 

di mana terdapat limbah industry berat. Saringan ini akan membuang hingga 

20 persen bahan padat terapung yang ada dalam air limbah. Penyaringan 

biasanya meliputi bahan organik yang cukup banyak yang akan membusuk dan 

menjadi ganas, sehingga harus dibuang dengan pembakaran atau penguburan. 

b) Pengecilan Ukuran 
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Alat pengecil ukuran (penyerpih) adalah alat-alat yang dipergunakan 

untuk menggiling atau memotong bahan padat limbah hingga berukuran kira-

kira 0,25 inci (6mm). Alat pengecil ukuran memecahkan persoalan 

pembuangan bahan saringan dengan mengecilkan bahan padat ke dalam ukuran 

yang dapat diproses di tempat lain dalam instalasi yang akan bersangkutan. 

c) Pembuangan Serpih 

Kolam serpih yang direncanakan secara khusus di pergunakan untuk 

membuang partikel-partikel anorganik (berat jenis kira-kira 1,6 gr hingga 2,65 

gr), misalnya pasir, kerikil, kulit telur dan tulang yang ukurannya 0,2mm atau 

lebih besar untuk mencegah kerusakan pompa dan untuk mencegah 

penumpukan bahan-bahan ini di dalam pencerna lumpur. Serpih dapat 

dipergunakan untuk urugan atau diangkut bila tidak mengandung bahan 

organik terlalu banyak penguburan. 

d) Pengendapan 

Fungsi utama dari kolam pengendapan biasa dalam pengolahan air 

limbah adalah untuk membuang bahan terlarut yang lebih besar dari air limbah 

yang masuk. Pengendapan mendapatkan hasil endapan yang optimal melalui 

pengaturan besar kecilnya bak yang akan dibangun menurut Sugiharto (dalam 

Habibi, 2012:47). Bahan yang harus dibuang adalah yang tinggi kandungan 

organiknya (50 hingga 75 persen) dan mempunyai berat jenis 1,2 atau kurang. 

Kecepatan turun dari partikel-partikel organik ini biasanya rendah, dapat 

hingga 1,25m/jam. Jenis-jenis sarana pengendapan yang dipergunakan 
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meliputi kolam serpih, tangki pengendapan biasa, kolam pengendapan 

kimiawi, tangki septik, tangki Imhoff, dan alat-alat lainnya. 

e) Filter cepat berbutir kasar dan pasir lambat 

Penggunaan filter cepat berbutir kasar guna membersihkan air buangan 

setelah pengolahan sekunder. Filter pasir lambat kadang-kadang dipergunakan 

untuk pengolahan akhir atau lanjutan setelah proses pengolahan sekunder atau 

lainnya. Air limbah dialirkan terus-menerus dengan kecepatan kira-kira 

0,4m/hari dan kegiatan penyaringan oleh pasir diandalkan untuk membuang 

sebagian besar dari bahan padat terapung yang masih tersisa di dalam air 

limbah. 

4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

Permasalahan limbah cair yang dihasilkan oleh industri pada umumnya, 

memerlukan sebuah upaya agar dapat meminimalisir dan mengendalikan 

dampak limbah terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu upaya yang sudah 

dikenal oleh masyarakat adalah menggunakan instalasi pengolahan air limbah 

atau biasa disebut dengan IPAL. IPAL adalah sebuah struktur teknik dan 

perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus 

untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses 

tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Cairan sisa proses atau limbah 

bisa berasal dari proses industri, pabrik, pertanian, dan perkotaan yang tidak 

lain merupakan hasil limbah rumah tangga. Hasil dari pembuangan tersebut 

dapat membahayakan manusia maupun lingkungan, oleh karena itu diperlukan 
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proses pengolahan lebih lanjut sebelum dibuang ke saluran pembuangan 

(www.tanindo.net, 2016).  

Prinsip dalam instalasi pengolahan air limbah layaknya sebuah pabrik 

yang memilki sejumlah input untuk kemudian diolah menjadi output. Dalam 

hubungannya dengan pengelolaan limbah, input merupakan limbah hasil 

industri sebagai bahan baku dan output adalah limbah yang memenuhi syarat 

baku mutu. Pengelolaan limbah didalamnya terdapat berbagai metode dan jenis 

tingkatan, sedangkan penggunaannya tergantung pada jenis limbah yang akan 

diolah. Model instalasi pengelolaan limbah tergantung pada jenis parameter 

pencemar, volume limbah yang diolah, syarat baku yang harus dipenuhi, 

kondisi lingkungan dan lainnya. Tujuan pengolahan air limbah adalah untuk 

memperbaiki kualitas air limbah, mengurangi BOD (Biochemical Oxygen 

Demand), COD (Chemical Oxygen Demand) dan partikel tercampur, 

menghilangkan bahan nutrisi dan komponen beracun, menghilangkan zat 

tersuspensi, mendekomposisi zat organik, menghilangkan mikroorganisme 

patogen (Puspita dkk, 2011:39). 

Proses pengelolaan air limbah khususnya yang mengandung polutan 

senyawa organik, teknologi yang digunakan sebagian besar menggunakan 

aktivitas mikro-organisme untuk menguraikan senyawa polutan organik tadi. 

Proses pengolahan air limbah dengan aktivitas mikro-organisme disebut 

“Proses Biologis”. Proses ini sebenarnya sudah digunakan sejak lama

digunakan di negara-negara Eropa sebagai negara industri, yaitu mengolah 
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limbah melalui aktivitas mikroorganisme. Metode yang gampang dan biaya 

yang murah serta tidak menghasilkan limbah tambahan (Ginting, 2010:114). 

Hambatan pengguna metode ini bahwa seringkali memerlukan lahan 

yang luas (sebagai kolam) untuk penampungan limbah bila limbah yang akan 

diolah mempunyai konsentrasi pencemaran yang tinggi. Disamping terdapat 

pula bakteri pengolahan limbah, harus memerlukan pemulihan dan perawatan 

yang memerlukan keahlian tersendiri pula (Ginting, 2010:115). 

Pengolahan limbah dengan cara biologis dapat dilakukan melalui dua 

cara yaitu aerob dan anaerob. Kedua metode ini mempunyai dua proses yang 

berbeda karena proses aerob membutuhkan oksigen dalam prosesnya 

sedangkan proses anaerob harus meminimumkan oksigen sedikit mungkin, 

agar proses perombakan limbah dapat berlangsung dengan sempurna. 

Pengolahan dengan aerob dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung 

pada proses penyediaan oksigen, penyediaan lahan, situasi dan kondisi 

lingkungan, antara lain: lumpur aktif, nitifikasi, lagoon aerasi, proses digestion 

aerobik, kolam oksidasi, saringan tetes dan saringan kasar. Proses aerob 

biasanya digunakan untuk limbah konsentrasi rendah (BOD <2000 mg/l) 

(Ginting, 2010:115). 

a) Proses Anaerobik 

Pengolahan dengan sistem anaerobik dilakukan pada kondisi tanpa 

kehadiran oksigen atau dengan kondisi oksigen dapat diabaikan. Pengolahan 

limbah konsentrasi padatan yang tinggi pada umumnya dilakukan dengan 

pengolahan cara anaerobik menurut Vigneswaran (dalam Ginting, 2010:116). 
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Proses pengolahan anaerobik terdiri dari dua sistem proses yaitu Sistem Proses 

Anaerobik dan Sistem Fixed Film dimana dua sistem ini banyak dicobakan 

pada pengolahan limbah pabrik keju di negara-negara Eropa ataupun limbah 

dari hasil industri pertanian yang mempunyai konsentrasi BOD tinggi. Di 

Indonesia ini dilakukan pada industri kelapa sawit. 

b) Proses Aerobik 

Metode aerobik adalah metode dengan menggunakan bakteri aerob yang 

dapat berfungsi secara optimal bila tersedia udara sebagai sumber kehidupan. 

Sebenarnya fungsi udara adalah untuk menyediakan oksigen bagi kehidupan 

bakteri. Oleh karena itu oksigen dapat disediakan dengan cara membiarkan 

limbah dalam wadah secara terbuka agar terdapat kontak udara dengan 

permukaan limbah. Kemudian dengan terbukanya permukaan kolam maka 

sinar matahari dapat mencapai dasar kolam sehingga terjadi fotosintesis pada 

permukaan tumbuhan dalam air yang menghasilkan oksigen (Ginting, 

2010:119). 

1) Proses lumpur yang diaktifkan 

Proses lumpur aktif adalah proses biologi aerobik yang dapat digunakan 

untuk menangani berbagai jenis limbah (Rahayu, 1993:58). Pada proses 

lumpur yang diaktifkan, air limbah yang tak diolah atau yang diendapkan 

dicampur dengan lumpur yang diaktifkan balik, yang volumenya 20 hingga 50 

persen dari volumenya sendiri. Campuran itu akan memasuki suatu tangki 

aerasi dimana organisme dan air limbah dicampur bersama dengan sejumlah 

besar udara. Pada kondisi ini, organisme akan mengoksidasikan sebagian dari 
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bahan limbah organik menjadi karbondioksida dan air, kemudian 

mensintesakan bagian yang lain menjadi sel-sel mikrobial yang baru menurut 

Tchobanoglous (dalam Habibi, 2012:48). Campuran itu lalu memasuki suatu 

kolam pengendapan di mana organisme flokulan mengendap dan dibuang dari 

aliran buangan. Organisme yang terendapkan atau lumpur yang diaktifkan 

kemudian dikembalikan lagi ke ujung hulu dari tangki aerasi untuk dicampur 

lagi dengan air limbah. 

Buangan dari instalasi lumpur aktif yang dioperasikan dengan baik 

mempunyai mutu yang sangat tinggi, biasanya mempunyai BOD yang lebih 

rendah daripada yang dihasilkan oleh filter tetesan. BOD dan konsentrasi bahan 

padat terapung dalam buangan ini berkisar antara 10 dan 20mg/l untuk kedua 

kandungan tersebut, menurut Tchobanoglous (dalam Habibi, 2012:49). 

Kolam aerasi biasanya memiliki kedalaman 3 hingga 5m dan kira-kira 

lebarnya 6m. Panjangnya tergantung pada waktu penahanan, yang umumnya 

bervariasi dari 4 hingga 8 jam untuk air perkotaan. Dari ruang aerasi bahan 

buangan akan mengalir ke kolam pengendapan akhir dengan jangka waktu 

penahanan selama kira-kira 2 jam. Salah satu masalah yang paling berat pada 

proses lumpur yang diaktifkan adalah fenomena yang disebut penggumpalan, 

di mana lumpur dari tangki aerasi tidak mau mengendap. Bila terjadi 

penggumpalan yang luar biasa, sebagian bahan padat terapung dari aerator 

akan dialirkan dalam buangan, menurut Tchobanoglous (dalam Habibi, 

2012:51). 
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2) Kolam Aerasi 

Kolam aerasi pada dasarnya adalah sistem kolam untuk pengolahan air 

limbah di mana oksigen dimasukkan dengan aerator-aerator mekanik dan 

proses fotosintesis (Rahayu, 1993:58). Menurut Sugiharto Penambahan 

oksigen merupakan salah satu usaha untuk pengambilan zat pencemar (dalam 

Arsawan, 2007:8). Kolamnya lebih dalam daripada kolam stabilisasi, sehingga 

waktu penahanan yang dibutuhkan lebih pendek. Efisiensi pengolahan sebesar 

60 hingga 90 persen dapat diperoleh dengan waktu penahanan selama 4 hingga 

10 hari. Kolam aerasi itu sendiri sering dipergunakan untuk pengolahan limbah 

industri menurut Tchobanoglous (dalam Habibi, 2012:53). 

Salah satu teknik pengelolaan air limbah adalah aerasi dan filtrasi. Aerasi 

merupakan proses pengolahan air dengan cara mengontakkan dengan udara. 

Aerasi dapat menurunkan kandungan minyak pada air limbah dan dapat 

memisahkan minyak yang terakumulasi di dalam air, sehingga minyak bisa 

terdispersi ke atas. Perlakuan aerasi juga dapat menurunkan nilai biological 

oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), ukuran zat terlarut 

(TDS) dan padatan tersuspensi (TSS) karena dengan pemberian oksigen ke 

dalam air limbah akan dapat memenuhi kebutuhan oksigen oleh mikro 

organisme pengurai yang ada di dalam air limbah dan kebutuhan oksigen untuk 

oksidasi bahan kimia yang ada di dalam air limbah (Made Arsawan dalam 

Nurroisah, 2014:58). 

Filtrasi adalah proses penyaringan air menembus media berpori 

(misalnya pasir, kerikil, batu, dan arang). Bahan organik dan aktivitas biologis 
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menyebabkan terjadinya perubahan sifat pelekatan padatan tersuspensi 

terhadap media filter (Nurhasmawaty Pohan, 2008: 4). Saringan media arang 

tongkol jagung merupakan unit saringan air yang terdiri dari arang tongkol 

jagung sederhana tetapi mempunyai keefektifan penyaringan tinggi (Henok 

Siagian, 2011:66). 

3) Lagoon 

Lagoon adalah kolam dari tanah yang luas, dangkal atau tidak terlalu 

dalam (Rahayu, 1993:59). Air limbah yang dimasukkan kedalam lagoon di 

diamkan dengan waktu yang cukup lama agar terjadi pemurnian secara biologis 

alami. Di dalam sistem lagoon, paling tidak sebagian dari sistem biologis 

dipertahankan dalam kondisi aerobik agar di dapatkan hasil pengolahan sesuai 

yang diharapkan. Meskipun suplai oksigen sebagian didapatkan dari proses 

difusi dengan udara luar, tetapi sebagian besar didapatkan dari hasil fotosintesis 

(www.kelair.bppt.go.id, 2008). 

5. Pengertian Pendidikan 

Pengertian pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Latin

educatum yang tersusun dari dua kata yaitu E dan Duco dimana kata E berarti

sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit banyak, sedangkan

Duco berarti erkembangan atau sedang berkembang. Jadi, Secara Etimologi 

pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri 

dan kekuatan individu (www.zonareferensi.com, 2018). Pendidikan menurut

UUSPN No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

http://www.zonareferensi.com/
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aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual-

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengertian pendidikan yang telah disebutkan, pada dasarnya pengertian

pendidikan yang dikemukakan memiliki kesamaan yaitu usaha sadar,

terencana, sistematis, berlangsung terus-menerus sepanjang hayat. Baik itu

merupakan bentuk bimbingan, pengajaran, maupun pelatihan. Didalam kelas 

maupun diluar kelas.

Jalur pendidikan juga beraneka ragam, ada 3 jalur pendidikan yang telah

di atur oleh pemerintah menurut UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1

dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal

dan informal (Depdiknas, 2003:3-5). 

1) Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini (TK/RA), pendidikan

dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA), dan

pendidikan tinggi (PT). Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal

berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Ciri-ciri Pendidikan

Formal antara lain: tempat pembelajaran di gedung sekolah, ada persyaratan 

khusus untuk menjadi peserta didik, kurikulumnya jelas, materi pembelajaran 

bersifat akademis, proses pendidikannya memakan waktu yang lama, ada ujian

formal, penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta, tenaga 
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pengajar memiliki klasifikasi tertentu dan diselenggarakan dengan administrasi 

yang seragam (Depdiknas, 2003:3-5). 

2) Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan

nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal

setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional

pendidikan. Seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar,

Sanggar, dll. Ciri-ciri Pendidikan Non-Formal antara lain: Tempat

pembelajarannya bisa di luar gedung, kadang tidak ada persyaratan khusus,

umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas, adanya program tertentu yang

khusus hendak ditangani, bersifat praktis dan khusus, pendidikannya

berlangsung singkat, terkadang ada ujian dan dapat dilakukan oleh pemerintah 

atau swasta (Depdiknas, 2003:3-5).

3) Pendidikan Informal

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan

yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal

diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik

lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Seperti: Pendidikan

Agama, Budi Pekerti, Etika, Sopan Santun, Moral dan Sosialisasi. Ciri-ciri

Pendidikan Informal antara lain: tempat pembelajaran bisa di mana saja, tidak

ada persyaratan, tidak berjenjang, tidak ada program yang direncanakan secara 
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formal, tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal, tidak ada 

ujian dan tidak ada lembaga sebagai penyelenggara (Depdiknas, 2003:3-5).

Pendidikan yang dibagi dalam tiga jalur seperti yang telah dituliskan

didalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1. Jika pendidikan formal

bercirikan terstruktur dan biasanya cukup lama seperti sekolah. Maka

pendidikan nonformal waktu yang dibutuhkan lebih singkat contohnya seperti

pelatihan, kelompok belajar maupun sanggar. Sedangkan informal adalah

pendidikan yang didapatkan dimana saja contohnya seperti etika, budi pekerti

dan sebagainya. Pendidikan yang diperoleh oleh individu atau kelompok ini

nantinya dapat mempengaruhi pengoptimalisasian upaya pengembangan

pariwisata. Berbagai macam pelatihan maupun pendidikan dapat dijadikan 

modal pengembangan pariwisata yang lebih baik lagi. Menurut (Pramawidya 

dan Sanjoto, 2019:173) menyatakan bahwa pendidikan yang dimiliki 

masyarkat penting sebagai pengetahuan dalam menghadapi segala keadaan 

yang terjadi di lingkungan (Depdiknas, 2003:3-5). 

Pada penelitian ini pendidikan yang dimaksudkan adalah tingkat 

pendidikan terakhir yang telah dijalani oleh para pengrajin industri batik di 

Desa Wisata Gemawang, yang didalamnya meliputi pendidikan formal dan 

nonformal. 

6. Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Pengelolaan Limbah 

Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal dan 

keadaan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu sama 

lain. Hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada 
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kegiatan yang lain. Selain itu arti kata hubungan dapat dikatakan sebagai suatu 

proses, cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan obyek tertentu 

yang membawa dampak atau pengaruh pada obyek lainnya. Hubungan dalam 

bahasa Inggris adalah relationship, yang artinya kesinambungan interaksi 

antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan 

yang lain (www.kompasiana.com, 2018). 

Hubungan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi 

hubungan dengan teman sebaya, orangtua, keluarga dan lingkungan sosial. 

Secara garis besar, hubungan terbagi menjadi hubungan positif dan negatif. 

Hubungan positif terjadi apabila kedua pihak yang berinteraksi merasa saling 

diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya timbal balik yang 

serasi. Sedangkan hubungan yang negatif terjadi apabila satu pihak merasa 

diuntungkan dan pihak lain merasa dirugikan. Dalam hal ini tidak ada 

keselarasan timbal balik antara kedua pihak yang berinteraksi. Hubungan dapat 

menentukan tingkat kedekatan dan kenyamanan antara pihak yang berinteraksi 

(Poeze dan Meulen, 2018: 68).  

Pada penelitian ini hubungan yang dimaksudkan adalah fungsi yang 

dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat khususnya pendidikan 

dan pengetahuan para pengrajin batik terhadap upaya pengelolaan limbah batik 

di Desa Wisata Gemawang. Pada penelitian lain, menurut (Tukidi dan Putro, 

2017:109) bahwa Tingakat pendidikan masyarakat memiliki hubungan 

terhadap perilaku didalam lingkungan. Masyarakat yang memiliki pendidikan 

rendah cenderung tidak mempedulikan kebersihan lingkungan dan masih 
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sering membuang sampah di sembarang tempat. Pendidikan konservasi perlu 

dilakukan kepada masyarakat di lingkungan industri agar mengetahui tata cara 

dalam menghadapi sampah dan limbah yang beredar di lingkungan industri 

(Yuliani dkk, 2018:13). 
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B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian diantaranya sebagai referensi pustaka dalam penelitian 

yang akan dilaksanakan dan dapat dijelaskan pada tabel 2.1, sebagai berikut. 

Tabel 2.1. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

No  Peneliti  Judul Penelitian, 

Tahun 

Tujuan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Eko 

Sutrisno 

(2017) 

Hubungan 

Tingkat 

Pendidikan 

Pengrajin Batik 

Terhadap 

Pengelolaan 

Limbah Di Desa 

Babagan 

Kecamatan 

Lasem 

Kabupaten 

Rembang Tahun 

2017 (Skripsi, 

2017) 

Mengetahui 

tingkat 

pendidikan 

pengrajin batik 

Mengetahui 

pengrajin batik 

melakukan 

pengelolaan 

limbah batik 

Mengetahui 

hubungan 

tingkat 

pendidikan 

pengrajin batik 

terhadap 

pengelolaan 

limbah 

Sistem pengelolaan 

limbah sisa produksi 

yang dilakukan oleh 

pengrajin batik Desa 

Babagan Kecamatan 

Lasem Kabupaten 

Rembang tergolong 

dalam kriteria baik. 

Pendidikan formal 

terakhir para pengrajin 

batik rata-rata adalah 

lulusan Sekolah 

Menengah Atas. 

Terdapat hubungan 

antara tingkat 

pendidikan pengrajin 

batik terhadap 

pengelolaan limbah. 

2 Khoirur 

Rohmah 

(2015) 

Hubungan 

Antara Tingkat 

Pendidikan 

Pengrajin Tahu 

Mengetahui 

ada tidaknya 

hubungan 

antara tingkat 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan 

pengrajin tahu di 
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dengan Cara 

Pengelolaan 

Limbah Hasil 

Industri Tahu di 

Kecamatan Jati 

Kabupaten 

Kudus. (Skripsi, 

2015) 

pendidikan 

pengrajin tahu 

dengan cara 

pengelolaan 

limbah industri 

tahu 

Kecamatan Jati 

termasuk rendah karena 

pendidikan Formalnya 

Tinggi namun 

pendidikan non 

formalnya rendah. 

Pengrajin mempunyai 

cara pengelolaan limbah 

yang buruk karena 

sebagian besar 

pengrajin membuang 

limbah ke sungai tanpa 

adanya pengolahan. 

3 Teta 

Pradini 

(2016) 

Analisis Tentang 

Pengetahuan 

Pengrajin Batik 

Dengan Perilaku 

Pengelolaan 

Limbah di 

Kecamatan 

Pekalongan 

Timur Kota 

Pekalongan 

(Skripsi, 2016) 

Mengetahui 

pengetahuan 

pengrajin batik 

dalam 

mengelola 

limbah dan 

untuk 

menganalisis 

perilaku 

pengrajin batik 

dalam 

mengelola 

limbah di 

Kecamatan 

Pekalongan 

Timur Kota 

Pekalongan 

Pengrajin batik di 

Kecamatan Pekalongan 

Timur Kota Pekalongan 

memiliki pengetahuan 

tentang bahaya limbah 

batik yang baik, 

mengetahui tentang 

jenis-jenis limbah dan 

mengetahui dampak 

dari limbah batik 

dengan baik. Namun 

perilaku pengrajin batik 

dalam mengelola 

limbah masih tergolong 

buruk. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengrajin masih 

membuang limbah cair 
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langsung ke sungai 

tanpa adanya 

pengelolaan terlebih 

dahulu. 

4 Evi Dwi 

Etika 

Sari 

(2018) 

Kandungan 

Limbah Cair 

Berdasarkan 

Parameter Kimia 

di Inlet dan 

Outlet Rumah 

Pemotongan 

Hewan 

Mendiskripsik

an proses 

pengolah 

limbah pada 

IPAL dan 

kandungan 

BOD, COD, 

TSS, NH3-N, 

Ph dan minyak 

lemak dalam 

limbah cair di 

RPH Kaliwates 

Rata-rata persentase 

kandungan parameter 

limbah cair di RPH 

Kaliwates Kabupaten 

Jember dari inlet ke 

outlet IPAL mengalami 

penurunan, kecuali 

parameter Ph. Parameter 

PH mengalami kenaikan 

dari asam ringan ke basa 

ringan. 

5 Henri 

Prayoga 

(2015) 

Partisipasi 

Pengrajin Batik 

Dalam 

Pengelolaan 

Limbah di 

Wilayah Industri 

Batik Kelurahan 

Jenggot 

Kecamatan 

Pekalongan 

Selatan 

Mengetahui 

tentang bentuk 

partisipasi, 

aspirasi dan 

keberhasilan 

partisipasi 

pengrajin batik 

dalam 

pengelolaan 

limbah.  

Pengrajin batik selama 

ini telah berhasil 

memberikan 

partisipasinya dalam 

pengelolaan limbah 

batik dalam bentuk kerja 

bakti, uang, material dan 

saran atau usulan. 

Aspirasi dalam 

pengelolaan limbah 

yaitu pembangunan 

IPAL Kelompok dan 

adanya sistem 
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pengelolaan limbah 

secara mandiri sebelum 

dialirkan ke selokan. 

Tingkat keberhasilan 

partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan 

limbah kurang berhasil 

terbukti dengan kondisi 

sungai yang keruh dan 

berbau serta selokan 

warga yang macet 

sehingga terjadi 

pencemaran 

lingkungan.  

Sumber: Penelitian dari tahun 2015-2018 

C. Kerangka Berpikir 

Industri sandang di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Selain karena kebutuhan masyarakat yang terus menjulang tinggi, teknologi 

yang semakin canggih turut serta membantu pekerjaan para pekerja dalam 

menyelesaikan produksi yang ada. Salah satu sandang yang menjadi ciri khas 

Indonesia dan sudah menjadi warisan budaya nusantara adalah pakaian batik. Untuk 

menghasilkan sebuah batik yang indah dalam proses pembuatannya memerlukan 

ketelitian dan proses yang tidak sebentar.  Akan tetapi dibalik indahnya batik yang 

sering digunakan kalangan masyarakat dalam keseharian, batik juga menghasilkan 

limbah yang dapat mengancam lingkungan. Maka dari itu untuk menjaga 

kelestarian lingkungan diperlukan langkah yang tepat dalam mengelola limbah 
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industri tersebut. Dalam hal ini masyarakat lokal di kawasan industri batik 

khususnya para pengrajin batik memiliki tanggung jawab untuk menindak lanjuti 

limbah yang mereka hasilkan. Disinilah latar pendidikan masyarakat ataupun 

pengrajin mulai berperan.  

Pendidikan merupakan sebuah landasan bagi semua orang guna 

menghadapi berbagai permasalahan di waktu sekarang maupun di masa yang akan 

datang. Setiap tingkat pendidikan memiliki kesulitan tersendiri dan menghasilkan 

pengalaman yang beragam. Pentingnya pendidikan mengharuskan seseorang untuk 

belajar di lingkungan pendidikan yang berbentuk formal maupun non formal. 

Karena dengan pendidikan yang ada pada diri seseorang akan memberikan 

kemudahan pada pekerjaan yang ditekuni seseorang kelak. Para pengrajin yang 

sudah pernah menempuh pendidikan tingkat menengah hingga perguruan tinggi 

pasti memiliki berbagai pengalaman yang beragam. Dengan pendidikan yang telah 

mereka tempuh diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan 

berupa jalan keluar untuk mengatasi permasalahan limbah yang ada di Desa 

Gemawang. Desa Gemawang merupakan Desa Wisata yang terletak di Kecamatan 

Jambu Kabupaten Semarang. Tempat ini memiliki suasana yang asri dengan lahan 

pertanian kopi yang berdekatan dengan rumah warga di tambah beberapa hektar 

sawah. Pada hakikatnya Desa wisata merupakan lokasi yang menarik dikunjungi 

untuk kebutuhan berlibur ataupun mempelajari berbagai hal didalamnya. Dewasa 

ini di Jawa Tengah sudah memiliki banyak destinasi desa wisata yang sudah resmi 

tercatat dalam data pemerintah maupun belum tercatat. Berdasarkan data dari 

pemerintah mengenai desa wisata di Jawa Tengah tahun 2016 terdapat 147 desa 
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wisata yang menjadi andalan, unggulan maupun berkembang (Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2016). Dengan pengelolaan dari masyarakat 

yang di dukung oleh pemerintah setempat tentunya Desa Wisata di Jawa Tengah 

akan terus berkembang menjadi lebih baik. 

Penelitian ini diharapkan masyarakat Desa Gemawang khususnya para 

pengrajin batik dapat mengolah limbah hasil industri dengan baik. Dan dengan 

pendidikan yang pernah mereka tekuni hendaknya dapat membantu menyelesaikan 

permasalahan masyarakat untuk mengelola limbah dan mengurangi dampak buruk 

pada lingkungan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 

gambar 2.1. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka berfikir pada penelitian ini, maka 

dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut. 

HO : Tidak ada hubungan tingkat pendidikan pengrajin industri batik terhadap 

upaya pengelolaan limbah industri batik di Desa Wisata Gemawang 

Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. 

Ha : Ada hubungan tingkat pendidikan pengrajin industri batik terhadap upaya 

pengelolaan limbah industri batik di Desa Wisata Gemawang Kecamatan 

Jambu Kabupaten Semarang. 
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Sumber: Data Primer, 2019 

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada penelitian hubungan tingkat 

pendidikan pengrajin industri batik terhadap pengelolaan limbah di Desa Wisata 

Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan pengrajin industri batik di Desa Gemawang Kecamatan 

Jambu Kabupaten Semarang tergolong dalam kategori tinggi, hal ini dapat 

kita lihat dari latar belakang pendidikan formal yang rata-rata sudah lulus 

sekolah menengah dan juga banyak yang sudah mengikuti pelatihan. 

2. Upaya pengelolaan limbah sisa industri batik yang dilakukan pengrajin 

batik di Desa Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang 

tergolong dalam kategori baik. Limbah industri yang terdiri dari limbah cair 

dan padat keduanya sudah diolah dengan baik. Limbah cair pengelolaannya 

menggunakan IPAL yang dapat memperbaiki kualitas air menjadi lebih 

baik. Limbah padat (malam) diolah kembali untuk digunakan membatik lagi 

dan sebagian dikomersilkan kepada pihak yang membutuhkan. 

3. Hubungan tingkat pendidikan pengrajin industri batik terhadap upaya 

pengelolaan limbah yang dilakukan pengrajin di Desa Wisata Gemawang 

termasuk dalam hubungan positif. Jadi, tinggi rendahnya pengetahuan dan 

pengalaman pengrajin akan mempengaruhi upaya pengelolaan limbah. 
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4. Hubungan upaya pengelolaan limbah industri batik terhadap kenyamanan 

wisata di Desa Wisata Gemawang termasuk dalam hubungan positif. Jadi, 

lingkungan Desa yang bersih dari limbah hasil industri batik akan membuat 

aktifitas wisata di lingkungan Desa menjadi lebih nyaman. 

B. Saran 

Bersasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya tindakan dari masyarakat khususnya pengrajin batik supaya 

membuat lembaga atau pihak yang berperan dalam mengurusi persoalan 

limbah sisa industri batik yang belum diolah. 

2. Rumah industri batik yang memproduksi dari bahan pewarna alam, 

kedepannya supaya menggunakan IPAL dalam menindak lanjuti limbah 

cair sisa membatik. Walaupun tidak ada kandungan berbahaya dalam 

limbah tersebut, tapi warnanya yang gelap dan berbusa dapat 

menghilangkan keindahan alam sekitar. 

3. Perlu adanya dukungan dari pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan 

Hidup supaya Desa Wisata Gemawang lebih diperbaiki lagi sarana dan 

prasarananya, supaya wisatawan bisa lebih menikmati keindahan wisata di 

Desa Wisata Gemawang. 
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