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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Hasil dari penelitian Analisis Perubahan Luas Sampah Pada Tempat 

Pembuangan Akhir Sampah Bakung dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil digitasi pada citra pada Google Earth keneikan luas sampah 

pada TPA Bakung pada tahun 2014-2015 adalah 21,12%, pada tahun 2015-

2016 adalah 6,24%, pada tahun 2016-2017 adalah 0,4%, pada tahun 2017-2018 

adalah -0,21%, pada tahun 2018-2019 adalah 21,71% dan total perubahan pada 

tahun 2014-2019 adalah 56,93%. 

2. Berdasarkan dari data-data yang didapat jumlah penduduk sangat berhubungan 

dengan luas sampah pada TPA Bakung bahwasanya setiap jumlah penduduk 

bertambah maka luas sampah pada TPA Bakung juga akan bertambah luas, 

berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi antara penduduk dan luas 

sampah pada TPA Bakung adalah 0,902. Hasil perhitungan uji hipotesis 

menghasilkan nilai 4,191 dan hasil dari t tabel bernilai 4,604, maka dapat 

disimpulkan analisis koefisien korelasi dapat diterima atau hubungan antara 

jumlah penduduk Bandar Lampung dengan luas sampah pada TPA Bakung 

memiliki hubungan yang sangat tinggi dengan selang kepercayaan 99%. 

 

5.2 Saran  

a. Saran untuk yang ingin melanjutkan penelitian ini adalah :  

1. Menghitung luas sampah pada TPA Bakung diperlukan citra resolusi sangat 

tinggi, jika tidak menggunakan citra resolusi sangat tinggi maka sampah pada 

TPA Bakung tidak dapat terlihat dan menghasilkan data yang buruk.  

2. Memakai satuan volume agar dapat memprediksi sampai berapa lama TPA 

Bakung akan penuh. 
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3. Mengkaji daerah yang dapat menjadi zona pembuangan sampah pada TPA 

Bakung jika TPA Bakung membutuhkan penambahan zona sampah sesuai 

dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 

4. Mengkaji daerah yang dapat dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

Sampah di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Undang-Undang No. 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 

b. Saran untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi peran aktif untuk menguragi 

sampah yang masuk ke TPA Bakung, dengan membuat program bank sampah pada 

masyarakat Kota Bandar Lampung dan sampah yang dikumpulkan pada bank sampah 

itu sendiri dijadikan prakarya yang barang tersebut memiliki nilai jual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


