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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kelima informan, 

merupakan warga yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi Tempat 

Pembuangan Akhir yakni warga RT 01, LK 3 Kelurahan Bakung mengenai 

dampak pengelolaan sampah terhadap kesehatan, maka didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Masalah gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat yang bertempat 

tinggal berdekatan dengan lokasi Tempat Pembuangan Akhir adalah mereka 

rata-rata terkena penyakit gangguan pernafasan, batuk, diare dan penyakit 

kulit (kutu air). Selain itu ada warga yang pernah menjadi korban hingga 

meninggal dunia. Korban tersebut terkena penyakit demam berdarah. 

Sebagian informan juga mengeluhakan bahwa air sumurnya tercemar akibat 

pengelolaan sampah yang tidak maksimal, pengelolaan sampah yang 

menggunakan sistem open dumping dengan cara terbuka sampah-sampah 

yang ada di TPA pada dasarnya desain awal TPA Bakung adalah 

menggunakan system sanitary landfill tapi dalam operasionalnya cenderung 

mengarah ke system open damping. Yang merupakan praktek pembuangan 

sampah tanpa mengolah keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir dan 
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juga terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang telah 

tua dan juga belum lagi pengelolaan TPA yang tidak sesuai kaidah – kaidah 

yang ramah lingkungan. 

2. Dengan kondisi yang seperti itu, ternyata ada masyarakat yang mendukung 

keberadaan TPA, karena dengan adanya lokasi TPA dekat tempat  tinggal 

mereka dapat menjadi lahan mata pencaharian bagi mereka yang tidak 

mempunyai keahlian dan modal. Sebagian besar informan memang sudah 

terbiasa dengan keadaan yang sperti itu, meskipun tidak nyaman, bau, kotor 

dan terserang penyakit tetap saja dilakukannya karena tidak ada pilihan lain. 

3. Setelah sekian lama TPA dibangun pada tahun 1994, baru pada tahun2010 

ada perhatian dari pemerintah daerah terhadap masyarakat. Karena ada 

korban dan warga memblokir jalan untuk masuk ke lokasi Tempat 

Pembuangan Akhir, meskipun demikian bantuan itu baru berjalan selama 2 

tahun, masyarakat menyebut bantuan itu dengan upah uang bau.Entah untuk 

tahun berikutnya masih diberikan bantuan atau tidak oleh pemerintah. 

4. Kurangnya perhatian pemerintah dalam mengatasi keadaan sampah yang 

setiap harinya selalu bertambah, pemerintah antara peduli dan tidak terhadap 

masyarakat. Dengan bukti tidak berjalannya program daur ulang sampah 

menjadi pupuk kompos, padahal warga menyambut baik adanya program itu, 

namun sampai sekarang 1 kg hasil dari pengelolaan sampah menjadi pupuk 

kompos tidak terlihat. Bahkan mesin giling dan alat-alat bantu lainnya pun 

sudah di bongkar. 
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B. Saran  

 

Dari kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perlu kesadaran warga untuk sama-sama bertanggung jawab menjaga 

kebersihan lingkungan. 

2. Melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dan melaksanakan usaha-usaha 

untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. 

3. Melaksanakan  kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan 

sampah dengan cara memenuhi syarat kesehatan sehingga tidak dijadikan 

tempat bersarang oleh vector dan binatang pengganggu. 

4. Menata sanitasi air pada setiap pemukiman, sehingga pengaliran air bisa 

teratur dan tidak mencemari sumber air bersih. 

5. Penyediaan tempat khusus untuk pembuangan limbah industri. 

6. Kepada pemerintah setempat untuk dapat lebih memperhatikan warganya dan 

mencari tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka khususnya warga 

yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi tempat  pembuangan akhir. 

7. Pelaksanaan program daur ulang sampah yang menjadi wacana atau yang 

akan dilakukan. Sebaiknya segera dilaksanakan karena sebagai salah satu 

sarana yang secara tidak langsung menangani masalah cultural masyarakat 

secara bertahap. Metode pengumpulan sampah dalam program daur ulang 

sampah sebaiknya diselaraskan atau dengan kata lain, sampah orgnanik akan 

dimasukkan kedalam kantung sampah yang terbuat dari bahan organik pula 

sedangkan untuk sampah nonorganik media yang tersedia saat ini yakni 

plastik. 
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Dari saran penulis diatas, tetap membutuhkan keseriusan dari pemerintah yang 

dilaksanakan oleh pemerintah dan harus di dukung oleh semua pihak tidak 

terkecuali masyarakat itu sendiri. Walaupun sebaik apa program penanganan 

sampah, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kesadaran dari masing-

masing yang menciptakan sampah tersebut. 

 


