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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai beirkut:  

1. Berdasarkan SNI 19-3964-1994 tentang perhitungan timbulan sampah. Timbulan 

sampah di Kawasan Wisata Hutan Pinus Mangunan setiap harinya mencapai 

137,10 Kg/Hari. Peningkatan jumlah sampah dipengaruhi juga oleh jumlah 

pengunjung. 

Sedangkan untuk komposisi sampah di dominasi oleh sampah organik sebesar 

64%. Sampah organik yang berasal dari sisa-sisa makanan, daun-daun pohon 

yaitu sebanyak 88,2 kg/hari. 

2. Sistem pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan yang 

selama ini diterapkan yaitu Pewadahan, Pengumpulan, Pemilahan sampah, 

Pengangkutan dan Pembuangan Akhir. Pola pewadahan yang digunakan adalah 

pola pewadahan komunal dimana wadah sampah ini diletakkan pada tempat 

yang terbuka dan terjangkau sehingga mudah dalam pengakutannya. 

Pengelolaan sampah di Kawasan Wisata Hutan Pinus Mangunan dinilai sudah 

cukup efektif. 

Sampah-sampah yang berasal dari warung-warung yang ada dikawasan 

wisata dibawa pulang oleh masing-masing pedagang, sedangkan sampah di 

kawasan wisata sebagian dijual ke pengepul. Untuk sampah botol akan dikelola 

oleh pengelola yang nantinya akan dibuat rumah merokok.  

Jumlah tong sampah yang ada di kawasan wisata ini ada 18 wadah 

sampah pemilahan dan 87 wadah sampah biasa. Untuk tong sampah biasa 

terbuat dari ember dan ada yang terbuat dari bambu sehingga tidak terlihat oleh 
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pengunjung. Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung maka perlu adanya 

penggantian tong sampah dengan ukuran yang lebih besar.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di 

kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan, didukung dengam data sekunder 

maupun data primer dan informasi yang telah dikumpulkan, kemudian di 

identifikasi dan analisis. Maka penulis dapat memberikan saran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan 

Pinus Mangunan, yaitu; 

1. Penambahan jumlah personil petugas kebersihan di Hutan Pinus Mangunan 

terutama ketika peak season. 

2. Penyuluhan kepada para wisatawan tentang pentingnya kesadaran kebersihan 

dan pentingnya perduli terhadap lingkungan sekitar. Mengingat kawasan 

tersebut adalah kawasan wisata  yang harus tetap dijaga.  

3. Meningkatkan retribusi masuk kawasan wisata. Dimana dari hasil tersebut akan 

digunakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan 

Pinus Mangunan.  

4. Pengelola bekerjasama dengan beberapa toko untuk penjualan barang-barang 

yang berasal dari daur ulang sampah.  

5. Diketahui bahwa di lokasi penelitian wadah sampah yang digunakan ada 2 jenis, 

yaitu wadah sampah biasa dan wadah sampah pemilahan, sebaiknya semua 

wadah menggunakan wadah pemilahan agar terlihat di antara pepohonan. 

6. Efisiensi instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.  

 

 

 

 

 

  


