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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat ditarik beberapa 

kesimpulan tentang peran bank sampah dalam pemberdayaan masyarakat 

sebagai berikut 

1. Bank Sampah  Jati Asri dalam perberdayaan masyarakat terbagi 

menjadi tiga yang pertama terhadap nasabah, yang kedua terhadap 

pengrajin yang ketiga terhadap pengurus. Dampak pemberdayaan bank 

sampah terhadap nasabah bisa dikatakan masih kurang, hal ini telihat 

dari rata-rata pendapatan yang didapat oleh masyarakat dalam waktu 

tiga bulan pertama tahun 2017 sebesar 63.786,2 rupiah. Sedangkan 

danpak pemberdayaan untuk pengrajin dan pengurus dapat 

meningkatkan pendapatan dengan pendaptan perbulan kurang lebih 

sekitar 900.000 rupiah. 

2. Selain berperan dalam pengerak ekonomi masyarakat, bank sampah 

juga berperan dalam sosial. Adapun dampak sosial masyarakat yang 

timbul akibat dari adanya Bank sampah Jati Asri adalah : 

a. Terciptanya lingkungan bersih 

b. Meningkatnya kualitas kesehatan bagi masyarakat 

c. Saling membantu sesama anggota Bank Sampah Jati Asri 

3. Dalam islam seseorang dikatakan berdaya jika terdapat pada dirinya 

tamkin (kekuatan atau berdaya) yang mencakup dua kategori yaitu 

secara maddi (materi) dan ma’nawi (non materi). Jika secara maddi 

sudah jelas bahwa pemberdayaan di Bank Sampah Jati Asri dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat. Sedangkan jika 

secara ma’nawi Dengan terjaganya lingkungan daerah yang ditempati 

akan nyaman. Bebas sari penyakit, dan bencana banjir. Adanya rasa 

saling membantu sesama anggota.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka selanjutnya peneliti menyampaikan 

saran sebagai rekomendasi kepada Bank Sampah Jati Asri. Adapun saran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan utama bank sampah adalah  agar orang yang berada 

dilingkungan sekitar tidak membuang sampah sembarangan masih 

kurang. Hal ini terbukti dari total nasabah hanya mencapai 139 orang. 

Dan itupun tidak semua nasabah aktif. Pihak Bank Sampah diharapkan 

meningkatkan sosialisasi agar jumlah nasabah menigkat. Sehinnga 

tujuan utama bank sampah sebagai sarana pengelolaan sampah 

meningkat. 

2. Agar mampu memaksimalkan pemberdayaan masyarakat. Bank 

Sampah Jati Asri diharapkan dapat meningkatkan inovasi dalam kreasi 

produk-produknya agar mampu bersaing dengan produk-produk 

lainnya. Namun hal ini juga harus ikuti dengan peningyatan 

pemasaran. 

3. Bagi pemerintah diharapkan lebih memperhatikan lagi  bank sampah 

dengan cara memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan bank sampah, karena 

bank sampah merupakan salah astu upaya untuk menangani masalah 

lingkungan.   

 

C. Penutup 

Puji syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala rahmat dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini banyak 

kekurangannya serta kelemahan, baik dari segi bahasa, sistematika, dan 

penulisannya. Hal ini dikarenakan terbatasnya kapasitas kemampuan yang 

dimiliki. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif, dan sumbangan 

pemikiran dari para pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan 

skripsi ini. 
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Demikianlah pembahasan skripsi ini kami sampaikan, dan dengan 

selesainya skripsi ini diharapan dapat bermanfa’at, khususnya bagi peneliti 

sendiri dan umumnya bagi para pembaca. Amin. 

 


