
 
 

65 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan peneilitian yang telah dilakukan , maka diperoleh beberapa 

kesimpulan, antara lain: 

1. Terdapat 3 los  yang memiliki tempat sampah yang mencukupi untuk 

menampung sampah  dan 7 los yang kurang cukup menampung sampah 

di Pasar Wates. 

2. Jenis tempat sampah di  Pasar Wates terdiri dari 32 keranjang bambu 

buah, 24 tempat sampah plastik terbuka  dan 6 tempat sampah plastik. 

3. Terdapat 5 los yang menempatkan tempat sampah mudah dijangkau dan 5 

los yang sulit untuk dijangkau. 

4. Frekuensi pengangkutan sampah  di Pasar Wates dari los/kios ke TPS  

sebanyak dua kali sehari sedangkan frekuensi pengangkutan sampah dari 

TPS ke TPA sebanyak satu sekali dalam sehari. 

5. Kondisi Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Pasar Wates belum 

memenuhi syarat. 

6. Kepadatan lalat di TPS Pasar Wates rata-rata sebesar 25 ekor/blok gril 

sedangkan di los pedagang rata-rata sebesar 17 ekor/blok gril. 
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B. Saran 

1. Bagi Pengelola Pasar 

a. Sebaiknya menambahkan tempat sampah  sebanyak 62 buah   

b. Sebaiknya menambah Alat Perlindungan Diri untuk petugas 

kebersihan dan pengangkut sampah berupa sarung tangan, masker dan 

topi. 

2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Sub Bagian Persampahan 

a. Sebaiknya petugas pengangkut sampah mengganti kontainer TPS 

yang kosong bukan yang sudah berisi sampah. 

b. Sebaiknya menambah jumlah gerobang dorong untuk pengangkutan 

sampah dari los/kios ke TPS. 

c. Sebaiknya menyediakan sarana pemilahan sampah berupa tempat 

pemilahan sampah. 

3. Bagi Petugas Kebersihan 

Sebaiknya petugas kebersihan memasukan sampah ke dalam kontainer 

TPS yang belum penuh tidak menaruhnya di samping TPS. 

4. Bagi Pedagang Pasar 

Sebaiknya pedagang  membuang sampah yang dihasilkan dari kegiatan 

dagang ke tempat sampah dan tidak menumpuk sampah di area los. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti lain dapat melanjutkan penelitian 

seperti penelitian tentang  tingkat pengetahuan pedagang pasar dengan 
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ketepatan dalam membuang sampah di Pasar Watses  atau 

membandingkan dengan pasar yang lainnya. 


