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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

1. Teknik pembuangan sampah yang dilakukan masyarakat di Kota 

Padangsidimpuan dengan cara: (1) Diangkut oleh petugas kebersihan 40,00%, 

(2) Dibakar 33,33%, (3) Ditimbun 26,67%. 

2. Partisipasi masyarakat dalam pengumpulan sampah Rumah Tangga dalam 

menanggulangi lingkungan yang sadarakan kebersihan belum sepenuhnya 

menunjukkan hasil yang baik dimana hanya  41,33 % partisipasi baik, 

partisipasi cukup 32,00% dan partisipasi kurang 26,67%. 

3. Usaha pemerintah dalam pengumpulan sampah rumah tangga di Kota 

Padangsidimpuan adalah melaksanakan pengumpulan sampah dimulai 

dengan pengangkutan sampah dari setiap TPS yang ada di Kota 

Padangsidimpuan dengan menggunakan truk sampai ke Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA). Pekerjaan ini dilakukan oleh 3 orang petugas kebersihan dan 

seorang supir truk dan waktu pelaksanaannya satu kali dalam satu hari yaitu 

pada pukul 06.00-11.00 WIB. Alat yang digunakan mencakup sapu lidi, 

cakar, dan truk. Selain itu pemerintah telah menyediakan lokasi Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) sampah berada di lokasi kosong seluas 5 Ha, jarak 

TPA dengan pemukiman penduduk 5 km dan jarak TPA ke sumber air 

minum adalah 600 m terletak di Desa Simatohir Batu Bola. 
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B. Saran 

1. Sebaiknya masyarakat perlu mengetahui bagaimana teknik pengumpulan 

sampah dengan mengumpulkan sampah dari tempat sampah yang berada di 

dalam rumah setelah itu membuang sampah tersebut ke Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS) selanjutnya diangkut petugas kebersihan sampai ke Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). 

2. Partisipasi masyarakat amat sangat diperlukan dalam pelestarian suatu 

lingkungan yang sehat dan asri, dan sebaiknya masyarakat memiliki tempat 

sampah yang berada di dalam rumah untuk selanjutnya dibuang ke Tempat 

Pembuangan Sementara (TPS) yang berada dilingkungan tersebut. Selain itu, 

masyarakat dapat membuat manfaat sampah baik itu sampah organic ataupun 

anorganik menjadi nilai jual tinggi dan dapat menambah penghasilan 

masyarakat di Kota Padangsidimpuan. 

3. Penyuluhan tentang bagaimana cara menjaga dan melestarikan lingkungan 

yang dilakukan pemerintah selama ini sebaiknya di tindak lanjuti kembali 

agar masyarakat paham akan kebersihan lingkungan, karena apabila 

lingkungan sekitar bersih maka hidup masyarakat akan lebih terjamin 

kesehatannya.  

 

 

 

 

 


