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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan serangkaian pengambilan sampel di TPS 3R Brama Muda 

Dayakan serta analisis hasil dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berat Timbulan Sampah di TPS 3R Brama Muda yaitu 0,298 kg/orang/hari 

hasil ini terdapat ketidak sesuaian dengan buku Pengelolaan Sampah 

Damanhuri (2010) dikarenakan masyarakat sudah melakukan pengurangan 

sebagian sampah dengan cara pengomposan serta didapat besar volume yaitu 

2,29 liter/orang/hari yang terdapat kesesuain dengan kriteria pengelolaan 

disumber berdasarkan buku Pengelolaan Sampah Damanhuri (2010). Dari hasil 

sampling yang dilakukan mendapatkan 3 kelompok jenis sampah sesuai 

komposisinya yaitu layak kompos sebesar 40,14%, sampah layak jual sebesar 

37,07% dan sampah layak buang sebesar 22,77%. Kemudian persentasi volume 

sampah dari tertinggi hingga kerendah yaitu sampah layak jual sebesar 56,09%, 

layak kompos sebesar 19,54% dan layak buang sebesar 24,38% 

2. Hasil evaluasi dari kinerja pengelolaan sampah di TPS 3R Brama Muda ini 

untuk kategori TPS 3R yang baru beroperasi bisa dikatakan baik, berdasarkan 

SNI 19-2454-2002 mengenai Tata Cara Teknik Operasional Sampah Perkotaan 

yang dimulai dai pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan 

sampah yang dilakukan dengan konsep 3R  serta mengevaluasi dari segi 5 

aspek yng berkaitan yaitu mengenai Aspek Teknis Operasional, Aspek Hukum 

dan Peraturan, Aspek Pembiayan, Aspek Organisasi dan Kelembagaan dan 

Peran Serta Masyarakat. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Masyarakat sebaiknya tetap mendapatkan ilmu mengenai pengelolaan sampah 

agar dapat memilah sampah disumber sehingga petugas TPS 3R sedikit 

terbantu dengan adanya pemilahan sampah sesuai jenis disumber. 

2. Pekerja yang dimiliki TPS 3R perlu ditambah lagi mengingat semakin lama 

TPS 3R beroperasi akan terus menerus memiliki pertambahan pelanggan. 

3. Petugas pengangkutan sampah terkadang masih tidak memakai APD (Alat 

Pelindung Diri). 

4. Perlu diadakannya sosialisasi atau edukasi rutin bagi masyarakat Dayakan 

tentang pengelolaan sampah. 

5. Perlu dilakukannya evaluasi bagi pengelola TPS 3R Brama Muda Dayakan. 

 


