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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Aspek kesehatan lingkungan persyaratan bank sampah pada Bank 

Sampah Kentangan Berseri pada persyaratan konstruksi Bank Sampah 

telah memenuhi persyaratan adapun untuk standar manajemen bank 

sampah kurang memenuhi persyaratan. Hal ini berkaitan dengan 

resiko lingkungan yang belum dilakukan secara maksimal seperti 

petugas bank sampah maupun pengepul sampah yang tidak 

menggunakan alat pelindung diri (APD) selama melayani penabungan 

sampah dan tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan limbah 

B3. 

2. Partisipasi masyarakat berkurang dalam minat menabung di bank 

sampah. Hal ini diketahui dengan perolehan pengurangan timbulan 

sampah yang sedikit dalam 1 bulan yaitu 11,68% adapun pada standar 

Permen LH no. 13 tahun 2012 syarat penurunan sampah yaitu 30-40% 

per bulan. Adapun tingkat penerapan, pengetahuan dan sikap dalam 

pengelolaan sampah memperoleh hasil yang baik. Partisipasi menurun 

dapat disebabkan oleh tidak menentunya jadwal operasional bank 

sampah. 
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B. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

peneliti menyarankan : 

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup 

Melakukan perbaikan, peningkatan, maupun pembinaan mengenai 

pengelolaan bank sampah dengan ditinjau dari kesehatan lingkungan 

maupun fasilitasnya dengan bekerja sama oleh Puskesmas wilayah 

setempat. 

2. Bagi Pengelola Bank Sampah 

a. Memberikan buku rekening dan nomor rekening untuk 

pencatatan tabungan sampah di Bank Sampah 

b. Melakukan pelatihan pembuatan kompos skala RT dan/atau 

komunal 

c. Menggunakan alat pelindung diri dengan tertib dan juga 

pengadaan sarung tangan berjenis metal mesh gloves 

d. Memberikan tempat khusus untuk penyimpanan limbah B3 yang 

terpisah dari sampah jenis lain, contohnya yaitu dimasukkan ke 

dalam kardus yang tertutup. 

e. Meningkatkan sosialisasi mengenai jam operasional bank 

sampah secara terjadwal. 

f. Melakukan penyuluhan secara rutin mengenai pengelolaan 

sampah melalui bank sampah. 
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g. Mengaktifkan kembali jam operasional bank sampah secara 

rutin dan terjadwal. 

3. Bagi Responden Penelitian 

a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman dalam pengelolaan 

sampah. 

b. Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pengurus bank sampah. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Melakukan penelitian sejenis dengan menggunakan kuesioner terbuka 

untuk mengetahui faktor-faktor partisipasi masyarakat dalam 

menabung. 

 


