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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan data sebagai nmana yang dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka terdapat kesimpulan bahwa upaya pengeloaan sampah 

pasar pegesengan merupakan upaya yang dilakukan secara kolektif oleh pihak-

pihak terkait seperti Dinas kebersihan, kelurahan dan pengelola pasar sebab 

uapaya pengelolaan yang baik akan menghasilkan lingkungan yang bebesar dari 

sampah dan bersih. Dalam upaya pengelolaan sampah tentu memiliki kekurangan 

dan juga kelebihan, salah satu kelebihannya adalah apabila lingkungan pasar di 

kelola dengan baik dan bebas dari sampah maka pengunjung yang berkunjung ke 

pasar akan nyaman selain itu lingkungan udara juga menjadi sehat. Sedangkan 

kekurangan atau hambatannya adalah di pasar Pagesangan kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam memahami bagaimana pentingnya membuang sampah pada 

tempatnya, masalah yang satu ini sudah menjadi penyakit social yang sulit untuk 

disembuhkan. Misalnya di sampah domestik sampah yang diangkut adalah 

sebagian dari sampah yang dikumpulkan dalam bak sampah milik warga kadang 

kala ada warga yang malas dalam mengumpulkan sampah sehingga memilih jalan 

instan seperti membuang di suang atau di selokan, kemudian di sampah komersial 

pun demikian di pasar Pagesangan yang peneliti amati bahwa para pengguna pasar 

baik itu pedagang maupun pengunjung masih banyak yang tidak terbiasa 

membuang sampah pada tempatnya lebih khusunya adalah para pengunjung, 
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kadang para pengunjung karena malas maka dimana dia berdiri disitulah dia 

buang sampah.  

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk selanjutnya penulis 

ingiun memberikan saran kepada: 

1. Pemerintah Dinas Kebersihan Kota Mataram agar kedepannya masalah 

sampah Pagesangan harus dirubah sistem pengelolaan khusunya dalam hal 

penempatan pasar Pagesangan sebagai salah satu tempat penampungan 

sampah. Sebenarnya pasar tidak boleh dijadikan sebagai TPS. 

2. Pemerintah Kelurhana Pagesangan dan Pengelola Pasar Pagesangan agar 

membuat aturan khusus untuk para pengguna pasar dan lebih tegas dalm 

mengawal, mengontrol masyarakat agar tidak membuang sampah pada 

sembarang tempat. Didenda bagi yang tidak taat pada aturan. 
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Tabel 4.3 Rekapitulasi  

No Item pertanyaa Informan 

 

 

1 

 

 

Bagaimana sistem 

pengelolaan sampah 

pasar Pagesangan kota 

Mataram 

Informan Kunci 

1. Bapak Zulkifli Sebagai Kepala 

Pengelolaan Pasar 

Sebenarnya kalau berbicara tentang system 

pengelolaan pasar Pagesangan sudah cukup 

baik, karena masyarakat pasar sudah sering 

dibekali oleh pemerintah daerah lewat dinas 

kesehatan dan dinas kebersihan kota 

Mataram lewat program sosialisasi dan 

pelatihan. Akan tetapi masalah sampah yang 

ada di pasar Pagesangan itu bukan sampah 

yang hanya di hasilkan oleh masyarakat 

pasar saja akan tetapi para pengunjung yang 

datang pun kadang tidak membuang sampah 

pada tempatnya sehingga meskipun sudah 

sering diadakan sosialisasi dan penyuluhan 

masalah sampah pasar Pagesangan masih 

belum bias diatasi secara maksimal, 

(Wawancara 03 Deember 2019). 

2. Ibu Sebagai Staf Kelurahan Pagesangan 

Barat Bagian Sampah 

Sebenarnya kalau berbicara tentang system 

pengelolaan pasar Pagesangan sudah cukup 

baik, karena masyarakat pasar sudah sering 

dibekali oleh pemerintah daerah lewat dinas 

kesehatan dan dinas kebersihan kota 

Mataram lewat program sosialisasi dan 

pelatihan. Akan tetapi masalah sampah yang 

ada di pasar Pagesangan itu bukan sampah 

yang hanya di hasilkan oleh masyarakat 

pasar saja akan tetapi para pengunjung yang 

datang pun kadang tidak membuang sampah 

pada tempatnya sehingga meskipun sudah 

sering diadakan sosialisasi dan penyuluhan 

masalah sampah pasar Pagesangan masih 

belum bias diatasi secara maksimal, 

(Wawancara 03 Deember 2019). 

Informan biasa 
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1. Ina Irma Sebagai Salah Satu Pelaku Atau 

Pedagang Yang Berjualan Di Pasar 

Pengelolaan sampah pasar disini sudah 

cukup baik, hal ini di karenakan sebagaian 

besar pengguna pasar juga sudah sedikit 

paham tentang bagaimana membuang 

sampah pada tempatnya, selain itu petugas 

kebersihan pasar juga sangat rajin dan aktif 

setiap pagi dan siang untuk menyapu dan 

membersihkan sisa-sisa sampah yang 

diakibatkan oleh aktifitas pasar. Sebenarnya 

pengelolaan sampah itu tergantung pada 

jenis sampahnya, apabila sampahnya hanya 

sekedar sisa-sisa sayuran itu sangat mudah 

untuk di bersihkan akan tetapi apabila 

sampahnya berupa botol dan plastic itub 

yang akan membahayakan lingkungan 

(Wawancara 4 Desember 2019). 

2 Apa saja strategi yang 

dilakukan dinas 

kebersihan dalam 

upaya menimalisir 

sampah pasar 

Pagesangan 

  

3 Apa saja kendala yang 

di hadapi dalam proses 

mengelola sampah 

 

4 Apa solusi untuk 

menangani kendala 

dalam pengelolaan 

 

5 Sejauh ini bagaimana 

keberhasil dari upaya 

yang dilakukan 
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