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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan bahwa: 

1. Kondisi persampahan di kawasan wisata pendakian Gunung Andong via 

Dusun Sawit memiliki jumlah timbulan sampah pada waktu weekday 

dengan rata-rata sebesar 0,154 kg/org/hari sedangkan pada waktu puncak 

(weekend) memiliki rata-rata timbulan sampah sebesar 0,108 kg/org/hari. 

2. Komposisi sampah di kawasan wisata pendakian Gunung Andong via 

Dusun Sawit dengan waktu pengamatan 8 hari (weekday) dan waktu 

akhir pekan (Jum’at, Sabtu dan Minggu) tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan. Sampah organik berupa sisa makanan dan sampah jenis 

plastik seperti botol plastik, bungkus makanan dan kantong kresek 

cenderung mendominasi dibandingkan jenis sampah lain seperti logam, 

kaca, karet, tekstil, kayu, dan residu. 

3. Hasil analisa kuesioner kawasan wisata Gunung Andong pada 

pengunjung didapatkan nilai p = 0,136 dan nilai α = 0,05 dimana p > α 

yang mengartikan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan 

perilaku pengunjung tentang pengelolaan sampah. 
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 Saran 

Dalam rangka ikut menjaga kelestarian lingkungan, peneliti telah 

memberikan catatan tersendiri terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan. Saran-

saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Perlu melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang baik 

kepada pengelola dan pendaki untuk meningkatkan kesadaran tentang 

kerusakan lingkungan dan bahaya sampah bagi kesehatan.  

2. Penerapan sistem pembatasan jumlah pendaki setiap harinya terutama 

waktu weekend dengan mendaftar beberapa hari sebelum melakukan 

pendakian untuk menghindari jumlah pengunjung yang tinggi dan untuk 

mengurangi timbulan sampah yang terbentuk. 

3. Membuat peraturan atau regulasi dengan melakukan tindakan tegas 

kepada pendaki yang melanggar dengan memberi sanksi larangan 

mendaki Gunung Andong dalam jangka waktu yang disepakati agar 

memberikan efek jera terhadap pelanggar.  

4. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah 

yang terintegrasi di kawasan Gunung Andong. 

5. Perlu menambah jumlah petugas kebersihan untuk mengelola sampah 

dalam melakukan pemilahan dan pemanfaatan sampah agar dapat 

memanfaatkan potensi sampah yang ada. 


