
 
 

  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung yang merupakan satu-satunya TPA 

yang digunakan untuk membuang sampah dari seluruh wilayah Kota Bandar 

Lampung belum menggunakan sanitary landfill tetapi masih menggunakan open 

dumping yang merupakan praktek pembuangan sampah tanpa mengolah. 

2. Peningkatan jumlah penduduk dan terbatasnya lahan di Kota Bandar Lampung 

memerlukan penanganan sampah yang khusus dikarenakan keterbatasan lahan 

untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, dan juga terkendala dengan 

jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang telah tua, belum lagi pengelolaan 

TPA yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan. 

3. Hasil analisis SWOT menunjukkan strategi ST dimana memanfaatkan kekuatan 

yang ada untuk menghadapi atau mengurangi ancaman dengan strategi 

pembangunan sarana dan prasarana menempati prioritas pertama dapat dilakukan 

program mengoptimalisasi pengoperasian TPA dan pembangunan TPA baru bila 

dibutuhkan, pengadaan sarana angkutan dan wadah tempat pengumpulan dan 

pembangunan prasarana pengomposan /pengolahan sampah tingkat RT/RW.  

Sedangkan  berdasarkan analisis AHP menunjukan alternatif peningkatan peran 

serta masyarakat menempati peringkat pertama dengan program komposing. 

 



 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan, keterbatasan dan kesimpulan penelitian, maka 

disarankan: 

1. Perlunya strategi peran serta masyarakat dan program yang mendukung 

pengomposan, serta kelebihan jumlah kompos yang dihasilkan di beli oleh 

pemerintah daerah. 

2. Menyempurnakan kebijakan pengelolaan sampah dan tempat pembuangan akhir 

(TPA) yang akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para investor 

dan perlu adanya aturan hukum/perda yang mengayomi tentang permasalahan 

sampah, sehingga bagi pelanggar dapat diberikan sanksi yang tegas. 

3. Peningkatan koordinasi antar dinas-dinas terkait dan peningkatan sarana dan 

prasarana di dalam pengelolaan sampah. 

4. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat secara persuasif, serta melakukan 

pelatihan/training pada masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan 

mengkedepankan prinsip 4R, sehingga sampah dapat dikelola menjadi benda 

yang bermanfaat, sekaligus meningkatkan pendapatan warga, mulai dari tingkat 

RT atau RW. 

5. Memberikan reward kepada warga yang peduli terhadap masalah sampah dan 

lingkungan. 

6. Perlu dilakukan penelitian lain guna mengkaji kendala dan permasalahan yang 

dihadapi oleh para stakeholder dalam pengelolaan sampah. 

 


