
RINGKASAN SKRIPSI 

Judul dalam penelitian ini adalah analisis dampak pembuangan sampah 

rumah tangga di bantaran sungai Desa Rasau Jaya 1 Kabupaten Kubu Raya. 

adapun rumusan masalah adalah 1) Bagaimana kondisi sampah di bantaran sungai 

Desa Rasau Jaya 1  Kabupaten Kubu Raya? 2)  Faktor apa saja yang 

menyebabkan masyarakat membuang sampah disungai Desa Rasau Jaya 1  

Kabupaten Kubu Raya? 3) Bagaimana Dampak  Pembuangan Sampah Rumah 

Tangga Dibantaran Sungai  Desa Rasau Jaya 1  Kabupaten Kubu Raya?  

Tujuan penelitian ini adalah 1) Kondisi sampah di bantaran sungai Desa 

Rasau Jaya 1 Kabupaten Kubu Raya. 2) Faktor yang menyebabkan masyarakat 

membuang sampah di Sungai Desa Rasau Jaya 1 Kabupaten Kubu Raya. 3) Untuk 

mengetahui dampak pembuangan sampah rumah tangga di bantaran sungai Desa 

Rasau Jaya 1 Kabupaten Kubu Raya.  

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Bentuk penelitian 

ini adalah “jenis penelitian kualitatif deskriftif”  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kondisi bantaran sungai di rasau 

jaya ’’sebagian besar masyarakat bantaran membuang sampah di sungai sehingga 

menyebabkan bantaran sungai  menjadi kotor sikap masyarakat bantaran Sungai 

desa rasau jaya 1 dalam pengelolaan sampah merupakan pembentuk utama dalam 

perilaku masyarakat, dimana masyarakat menerima pengelolaan sampah secara 

positif dengan cara menerima saran-saran yang diberikan oleh pemerintah 

setempat meskipun belum pada tindakan yang nyata. Artinya peran pemerintah 

Kabupaten Kubu Raya dan tokoh masyarakat masih sangat diperlukan untuk 

mengajak masyarakat bantaran Sungai Desa Rasau Jaya 1 menyadari arti 

pentingnya pengelolaan sampah di daerah bantaran sungai”. 2) faktor yang 

menyebabkan masyarakat membuang sampah di sungai desa rasau jaya 1 karena 

Sebagian besar masyarakat desa rasau jaya 1 Kecamatan rasau jaya  Ini 

mempunyai kebiasaan membuang sampah di sungai dari kebiasaan inilah 

menimbulkan dampak dari sampah sampah yang  terbawa arus air tersebut. 

sehingga menimbulkan berbagai  masalah. Lingkungan di sekitar tepi sungai 

terlihat sangat kotor akibat tumpukan sampah, lalat beterbangan, banyak tikus dan 

nyamuk, bahkan menyebarkan aroma yang tidak sedap”. 3) Jadi dampak 

pembuangan sampah rumah tangga di bantaran sungai pada dasarnya pencemaran 

bersumber dari limbah rumah tangga yang dirasa sangat berbahaya bagi 

lingkungan, dan limbah rumah tangga tersebut dapat ditanggulangi” dengan cara 

daur ulang, dengan cara pembakaran, dengan cara pengomposan , dengan cara 

pemisahan  dengan cara pembusukan”. 

Kesimpulan penelitian di harapkan peneliti selanjutnya agar lebih paham. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta hasil analisis 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.kesimpulan untuk sub fokus penelitian 

adalah sebagai berikut: 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 memberikan informasi yang berhubungan dengan pembuangan dan 

pengelolaan sampah rumah tangga.  

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 . 

 

 

 

 

 

 

 


