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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka dapat di ambil beberapa kesimpulanya 

antara lain : 

a. Dilihat dari aspek pemasaran dan proses STP yang rinci merupakan 

solisi efektif pengelolaan sampah melalui bank sampah karena dengan 

bank sampah masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan 

yang akan menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Manfaat lain dari 

bank sampah ini adalah warga juga bisa mendapatkan tambahan 

penghasilan dari mengumpulkan barang yang sudah tidak terpakai lagi 

untuk di jual di bank sampah Basket. Di mulai dari proses edukasi 

kepada masyarakat Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota 

Semarang melalui PKK sekarang masyarakat mulai mengumpulkan 

sampah – sampah hasil rumah tangga seperti kardus kebas, botol 

minuman, ember bekas, besi bekas, botol bekas dll. Masyarakat juga 

senang adanya program baru yang belum ada sebelumnya karena 

program ini akan memberikan dampak yang positif terhadap 

lingkungan tempat tinggal mereka. 

b. Upaya mewujutkan bank sampah adalah dengan membuat segala aspek 

yang ada mulai dari edukasi kepada masyarakat dengan adanya bank 

sampah, dengan aspek pemasaran, aspek produksi, aspek sumber daya 

manusia dan aspek keuangan. Usaha mewujudkan socialpreneur 

pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat terwujud dari semua 

aspek yang ada. Bank Sampah Basket telah memenuhi syarat tersebut 

dan dikatakan layak untuk mewujudkan usaha tersebut. 

c. Berdasarkan bisnis plan Bank Sampah Baket layak karena semua 

faktor pendukung keberhasilan socialpreneur pengelolaan sampah 

melalui bank sampah adalah minat dari masyarakat, dukungan dari 
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pelapak yang ada dan dengan membuat semua aspek -  aspek secara 

rinci dan jelas agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Faktor lain 

yang mempengaruhi keberhasilan social preneur pengelolaan sampah 

melalui bank sampah adalah minat dan dukungan dari masyarakat. 

Tanpa minat dan dukungan masyarakat sekitar bank sampah Basket 

tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Setelah diadakanya edukasi 

kepada ibu -  ibu PKK ternyata masyarakat Randugarut berminat 

dengan adanya Bank Sampah Basket di lihat dari banyaknya warga 

yang mengumpulkan sampah dan membawanya untuk di setorkan. 

5.2 Saran  

Dari semua proses yang telah dijalani untuk membuat Bank Sampah mulai 

dari minat masyarakat juga dengan aspek yang ada semuanya menunjukan 

nilai yang positif. Maka dari itu bank sampah Basket disarankan untuk 

dijalankan karena dapat memberikan manfaat bagi masyakat sekitar  mulai 

dari lingkungan yang bersih, tambahan pendapatan dan juga mengajarkan 

menabung serta bersosialisasi dengan cara yang sederhana. Masyarakat 

juga harus konsisten dalam adanya bank sampah ini guna berlakannya 

kedepanya bank sampah. Masyarkat  saat ini juga harus mulai pandai 

dalam memanfaatkan hal yang sudah tidak bernilai menjadi hal yang lebih 

bernilai dimulai dari hal tidak berguna yaitu sampah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


