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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta hasil analiis mengenai 

dampak pembuangan sampah rumah tangga di bantaran sungai yang berada di 

Desa Rasau Jaya 1 Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sesuai 

dengan fokus penelitiannya yaitu dampak pembuangan sampah rumah tangga 

di bantaran sungai Desa Rasau Jaya 1 Kabupaten Kubu Raya . 

1. Pada hasil analisis berkaitan dengan hal sampah rumah tangga di bantaran 

sungai serta kondisi sungai yang kotor oleh sampah rumah tangga di desa 

rasau jaya 1 Pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir 

(TPA)Masih belum optimal karena banyaknya kegiatan yang di lakukan di 

lokasi TPA rasau jaya tersebut adalah kegiatan pembongkaran sampah dari 

kendaraan pengangkut sampah, pemilahan sampah yang di lakukan oleh 

pemulung, serta pemerataan sampah yang di lakukan menggunakan alat 

berat milik pemerintah namun pelaksanaanya tidak menentu karena 

terbatasnya tenaga kerja untuk mengoprasikan alat tersebut Bantaran 

sungai merupakan bagian terpenting dari sungai itu sendiri. 

2. Apabila bantaran sungai kotor dengan sampah rumah tangga yang 

berserakan otomatis sungai tersebut akan tercemar oleh sampah rumah 

tangga sehingga sungai tersebut tidak dapat di pergunakan lagi airnya serta 

mengakibatkan sungai tersebut menjadi dangkal. Sampah rumah tangga 

yang ada di bantaran sungai tidak di kelola secara maksimal baik itu dari 

pemerintah desa maupun masyarakat itu sendiri sehingga menyebabkan 

sampah di bantaran sungai menumpuk yang akhirnya sampah tersebut 

terbawa oleh aliran sungai yang mengalir. Dengan demikian pengetahuan 

perlu ditingkatkan agar pembuangan dan pengelolaan sampah rumah 

tangga sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu memenuhi syarat 

kesehatan, peningkatan pengetahuan dapat berupa penyuluhan maupun 
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memberikan informasi yang berhubungan dengan pembuangan dan 

pengelolaan sampah rumah tangga. 

 

B. Saran  

Pada akhir tugas ini, penulis memberitahukan saran yang di harapkan 

dapat membantu atau berguna bagi segala kekurangan yang ada maupun di 

jadikan bahan pertimbangan dalam hal tentang dampak pembuangan sampah 

rumah tangga . 

Berdasarkan dari hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang bisa di 

sampaikan dari peneliti sebagai berikut: 

1. Untuk pihak pemerintah  

a. Pemerintah agar menambah jumlah bak sampah di titik-titik tertentu 

dimana masyarakat memungkinkan supaya lebih mudah dalam 

pembuangan maupun pengelolaan sampah rumah tangga 

b. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten kubu raya 

bidang kebersihan hendaknya megikuti perkembangan teknologi 

dalam pengelolaan sampah agar sampah di kabupaten kubu raya 

dapat di kelola dengan baik. 

c. pemerintah memberikan sanksi berupa teguran terhadap pelanggar 

yang selalu membuang sampah di bantaran sungai. 

2. Untuk pihak masyarakat  

a. Agar lebih terarah dalam hal pengelolan sampah rumah tangga 

dengan memikirkan dampak yang akan terjadi apabila membuang 

sampah sembarangan termasuk di bantaran sungai. 

b. Melakukan gotong royong untuk membersihkan bagian sungai 

maupun bantaran sungai dari sampah rumah tangga agar sungai 

dapat mengalir dengan baik dan sungai dapat terjaga kebersihanya. 

c. Masyarakat agar membakar sampah, ketimbang sampah harus di 

buang ke sungai. 
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