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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat ditarik kesimpulan dari penelitian 

tentang Analisis Timbulan dan Komposisi di Taman Nasional Gunung Merbabu Via 

Jalur Pendakian Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yaitu :  

1. Timbulan berat sampah yang dihasilkan di Jalur Pendakian Gunung Merbabu 

Via Jalur Pendakian Selo pada hari biasa (weekday) yaitu sebesar 0.21 

kg/org/hari dan 0.008 m³/org/hari. Sedangkan timbulan sampah yang 

dihasilkan di akhir pekan (weekend) yaitu sebesar 0.23 kg/org/hari dan 0.007 

m³/org/hari. Dengan begitu timbulan  sampah yang dihasilkan berkisar 0,21 – 

0,23 kg/org/hari. Sedangkan untuk timbulan volume sampah yaitu sebanyak 

0,007 – 0,008 m³/org/hari. 

2. Komposisi sampah yang terdapat di Jalur Pendakian Gunung Merbabu Via 

Jalur Pendakian Selo pada waktu pengambilan 8 hari dan akhir pekan (Jumat, 

Sabtu, dan Minggu) tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, sama – 

sama didominasi oleh sampah plastik, sisa makanan, dan kertas. Sedangkan 

terdapat banyak komposisi sampah lainnya yaitu logam, kaca,tekstil, 

styrofoam, dan B3 . 

3. Pengolahan data kuisioner mempunyai hasil yaitu nilai p > nilai α yang 

menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel pengetahuan 

terhadap variabel perilaku dengan nilai p = 0.225 dan nilai  α = 0.05 
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5.2 Saran 

 Terdapat saran yang bisa diajukan dari penelitian Analisis Timbulan dan 

Komposisi di Taman Nasional Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian Selo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yaitu : 

1. Membuat formulir daftar sampah apa saja yang dibawa pendaki selama 

pendakian, tujuannya untuk mengontrol sampah yang dihasilkan. 

2. Membuat regulasi tentang pengurangan jumlah plastik dan tisu basah yang 

dibawa selama kegiatan pendakian. 

3. Mengadakan sosialisasi cara mengurangi timbulan sampah sisa makanan, 

yaitu dengan mengubur sisa makanan ke dalam tanah agar sampah 

terdegradasi oleh tanah. 

Melakukan penelitian lanjutan mengenai analisis aspek pengetahuan dengan 

aspek lainnya yang memiliki hubungan dan mempengaruhi terhadap 

pengelolaan sampah di Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian Selo. 


