
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini penulis 

berkesimpulan bahwa Analisis Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas 

Lingkungan Hidup dalam kategori tidak maksimal dengan nilai presentase rata-

rata kualitatif 18% dari semua indikator. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi, angket dan wawancara yang 

penulis lakukan di UPT Dinas Lingkungan Hidup. Masih adanya terdapat 

penumpukan sampah di Kota Duri menyebabkan kinerja UPT Dinas Lingkungan 

Hidup belum bisa berjalan dengan baik. Sampah yang masih menumpuk di Kota 

Duri salah satunya berada di sekitaar Jl. Rangau. Tidak adanya kegiatan 

pendauran ulang sampah yang dilakukan oleh UPT Dinas Lingkungan Hidup juga 

membuat sampah hanya menumpuk saja. Penyebab kegiatan pendauran ulang 

sampah tidak bisa terlaksana karena terkendala oleh peralatan yang membuat 

sampah tidak ada manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 

 Pihak UPT Dinas Lingkungan Hidup juga tidak menyediakan TPS yang 

membedakan sampah berdasarkan organik dan an-organik. Hal lain yang 

membuat kinerja UPT Dinas Lingkungan Hidup tidak berjalan dengan baik karena 

tidak adanya pengolahan sampah yang dilakukan di TPA. Sampah yang sampai di 

TPA hanya diletakkan seperti tumpukkan sampah saja, tidak seperti yang 

dikatakan oleh pihak UPT Dinas Lingkungan yang mengatakan sampah di TPA 

dimasukkan kedalam lubang dan ditimbun. 
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Dan yang menyebabkan kinerja UPT Dinas Lingkungan Hidup tidak 

berjalan dengan maksimal yaitu tidak tersedianya perlengkapan sarana dan 

prasarana dalam kegiatan pengolahan sampah ini yang menyebabkan petugas 

kebersihan tidak bisa melakukan kegiatan pendauran ulang sampah dan yang 

lainnya. Kemudian Hal lain yang menyebabkan kinerja UPT Dinas Lingkungan 

Hidup  tidak maksimal adalah prilaku masyarakat yang membuang sampah tidak 

tahu waktu dalam membuang sampah sehingga sampah tersebut akan selalu 

tampak banyak di sekitar Kota Duri. 

 

6.2 Saran 

 Adapun saran penulis mengenai Analisis Kinerja pada UPT Dinas 

Lingkunga Hidup adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kinerja dalam kegiatan pengurangan dan penanganan 

sampah agar dapat menciptakan kebersihan dan keindahan di Kota Duri. 

2. Fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan kebersihan dan pengelolaan 

sampah lebih memadai, supaya sampah yang ada tidak hanya ditumpuk 

tetapi mempunyai manfaat untuk lingkungan dan masyarakat. 

3. Seharusnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup 

membuat peraturan jadwal pembuangan sampah agar masyarakat tidak 

membuang sampah sembarangan dan menambah tempat pembuangan 

sementara (TPS) agar tidak ada sampah yang menumpuk. 

4. Himbauan kepada masyarakat untuk membuang sampah tepat waktu di 

tempat pembuangan sampah yang telah di sediakan oleh UPT Dinas 

Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 


