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6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari hasil pengolahan data 

serta analisa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sistem yang telah dirancang oleh pengurus Bank Sampah merupakan hasil 

dari musyawarah pengurus berdasarkan keadaan masyarakat Kelurahan 

Tanjung Palas yang diperoleh dari hasil kuesioner dan rujukan-rujukan 

Bank Sampah yang ada di Indonesia. Selain itu pengurus Bank Sampah 

juga merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Reduce, Reuse dan Recyle Melalui Bank Sampah. Adapun sistem yang 

telah dirancang meliputi nama Bank Sampah, pengurus Bank Sampah, 

landasan hukum Bank Sampah, lokasi akan didirikannya Bank Sampah, 

pengepul yang ditunjuk, luas, ukuran serta kapasitas Bank Sampah jenis 

dan pengelompokan sampah yang akan diterima dan di olah oleh Bank 

Sampah. Berat minimum sampah yang disetorkan, jadwal penyetoran dan 

pengangkutan sampah, jangka waktu penarikan tabungan beserta jenis 

tabungan, penetapan target omset bank sampah bulan pertama dan 

proyeksi bulan berikutnya dengan kondisi yang disepakati, tolak ukur 

keberhasilan dan ketidakberhasilan Bank Sampah, proses mekanisme 

sampah dari mulai pemilahan, penyetoran, penimbangan, pencatatan dan 

pengangkutan, pembuatan buku tabungan untuk registrasi nasabah, buku 

besar administrasi Bank Sampah serta buku tabungan nasabah,  pembagian 

hasil pengelolaan sampah, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan 

yang ada di Bank Sampah serta pengembangan Bank Sampah kedepannya. 

2. Bank Sampah berdiri diatas tanah berstatus pribadi milik Bapak Wiyoto 

dengan ukuran 8 x 3 meter dan luas 24 meter persegi. Daya tampung Bank 

Sampah lebih kurang 150 Kg dari jenis sampah anorganik mulai dari yang 

paling ringan seperti sampah plastik minuman, alumunium hingga yang 
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paling berat seperti besi, dll. Pendirian Bank Sampah memerlukan biaya 

lebih kurang Rp. 1.822.000 dengan waktu pengerjaan selama lebih kurang 

satu minggu, terhitung mulai tanggal 19 September 2017 hingga tanggal 

26 Desember 2017. Selama tiga minggu Bank Sampah beroperasi, jumlah 

nasabah yang bergabung dengan Bank Sampah adalah sebanyak 29 KK / 

kepala keluarga dengan total sampah yang berhasil terkumpul sebanyak 

lebih kurang 706,4 Kg dan nilai rupiah sebesar Rp. 1.065.120,00.  

 

6.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar merancang bank sampah 

berbasis teknologi dan juga mengolah sampah dari jenis organik. 

2. Untuk Pemerintah Kota Dumai secara umum melalui Dinas Lingkungan 

Hidup (DLH) dan khususnya Kelurahan Tanjung Palas disarankan agar 

senantiasa memantau dan membimbing Bank Sampah yang telah ada dan 

senantiasa memberikan pendampingan kepada Bank Sampah. 


