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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

Pada bab ini, berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Baik teori 

dasar maupun teori analisis yang penulis gunakan untuk menganalisis 

permasalahan yang sesuai dengan tema Tugas Akhir. 

 

2.1 Permasalahan Sampah Dalam Tata Ruang 

Permasalahan timbulan sampah di perkotaan disebabkan oleh pertambahan 

jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi wilayah, pola konsumsi masyarakat, 

pola perilaku masyarakat, aktivitas fungsi kota, kepadatan penduduk, kepadatan 

bangunan, dan lain-lain. Permasalahan sampah berhubungan dengan tata ruang 

dimana dalam pengendalian tata ruang saat ini kurang memperhatikan aspek 

lingkungan. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan 

memperhatikan kondisi lingkungan dapat menghindari permasalahan lingkungan 

di masa yang akan datang. Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas 

lingkungan akan terjaga dengan baik untuk mewujudkan ruang wilayah yang 

nyaman, produktif, aman dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan 

perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. 

Berdasarkan pernyataan Maria, dkk (2009) permasalahan sampah terjadi 

karena kebijakan dan penanganan program pengelolaan sampah yang kurang 

terintegrasi serta kurangnya pertisipasi masyarakat sehingga permasalahan 

sampah semakin meningkat karena pola konsumsi masyarakat terus meningkat. 

Setiap wilayah memiliki daya dukung dan daya tampung yang berfungsi sebagai 

dasar untuk merencanakan suatu kota dimana perlunya perencanaan penyediaan 

TPA dan TPS dengan melihat penataan ruang yang dilihat dari aspek infrastruktur 

yaitu adanya proyeksi untuk melihat kebutuhan lahan. Saat ini tingginya konsumsi 

masyarakat tidak sebanding dengan ketersediaan TPA untuk menampung sampah 

sehingga perlunya pengelolaan dan kebijakan sampah agar mampu melestarikan 

lingkungan dan dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir.  
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Permasalahan sampah disebabkan karena kurangnya penataan ruang yang 

baik dimana penataan ruang berfungsi sebagai pemanfaatan dan pengendalian 

ruang. Selain itu pembuangan dan pengelolaan sampah yang belum di rencanakan 

secara keberlanjutan dan menjadi prioritas pemerintah. Permasalahan sampah ini 

dapat diminimalisir serta pengolahan jangka panjang yang dilakukan melalui 

perbaikan dalam manajemen pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, 

memberikan intensif bagi pihak yang mendaur ulang sampah, serta penguatan 

dalam tenkis operasional pengelolaan sampah. 

 

2.2 Permasalahan Sampah di Perkotaan 

Permasalahan sampah banyak terjadi di suatu wilayah khususnya di daerah 

perkotaan. Daerah perkotaan dicirikan dengan kepadatan penduduk tinggi dimana 

semakin tingginya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan volume sampah. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan 

bahwa produksi timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 67,8 

ton dengan jumlah sampah plastik sebanyak 9,52 ton. Timbulan sampah ini akan 

meningkat setiap tahunnya karena konsumsi masyarakat serta pola pikir 

masyarakat dalam pengelolaan sampah yang beranggapan kewajiban pemerintah. 

Berdasarkan pernyataan Bank Dunia (2012): What a Waste: A Global Review of 

Solid Waste Management bahwa akan ada sekitar 85.000 ton sampah yang 

dihasilkan setiap hari di Indonesia, dengan perkiraan kenaikan hingga 150.000 ton 

dihasilkan per hari pada tahun 2025. Peningkatan volume ini menyebabkan 

banyak permasalahan di perkotaan salah satunya pencemaran lingkungan, bau 

yang tidak sedap, terganggunya kesehatan masyarakat, dan permasalahan lainnya.  

 Penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 268.583.016 jiwa, adanya 

langkah pemerintah untuk mengurangi sampah plastik dan sampah laut sebesar 

70% pada tahun 2025. Angka ini sangat terkait dengan sasaran pengumpulan 

sampah perkotaan di darat sebesar 100%. Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

(Jakstranas) yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

(Kemenko Perekonomian) juga mengusulkan sasaran pengurangan dan daur ulang 

sampah sebesar 30% pada tahun 2025 (World Bank Group, 2018). 
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2.3 Permasalahan Sampah di Wilayah Pesisir 

Permasalahan sampah di wilayah pesisir disebabkan karena adanya 

peningkatan jumlah penduduk yang meningkat, kurang tersedianya fasilitas 

infrastruktur, kegiatan manusia, maupun konsumsi masyarakat yang terus 

meningkat. Indonesia merupakan negara maritim dimana banyak wilayah pesisir 

serta keanekaragaman hayati laut. Permasalahan sampah ini banyak menimbulkan 

dampak negatif salah satunya adalah tercemarnya ekosistem laut dan kesehatan 

manusia. Saat ini jumlah sampah di wilayah pesisir Indonesia mencapai 3,2 juta 

ton per tahun atau sekitar 5% dari total sampah plastik di Indonesia (Ihsannudin 

dkk, 2020). Permasalahan sampah di wilayah pesisir ini juga disebabkan karena 

belum adanya pengelolaan sampah yang efektif serta perilaku masyarakat yang 

membuang sampah sembarangan (Ambari, 2018 dalam Tambunan, 2019). Selain 

itu sampah di wilayah pesisir merupakan sampah hasil aliran sungai sehingga 

terpusat di wilayah pesisir. Sampah yang mendominasi di laut adalah sampah 

plastik dimana dalam penguraian sampah ini membutuhkan waktu yang lama 

hingga bertahun-tahun. Selain itu sampah yang masuk ke dalam laut akan 

dimakan oleh hewan laut sehingga dapat membahayakan manusia yang 

mengkonsumsi makanan laut.  

Untuk wilayah Bandarlampung dalam produksi sampah mencapai 7.200 ton 

per hari dan sekitar 3,5% sampah dibuang masyarakat ke sungai dan bermuara di 

laut. Hal ini menyebabkan terjadinya reklamasi pantai menjadi daratan di daerah 

Teluk Lampung. Selain itu kebiasaan buruk masyarakat sekitar yang membuang 

sampah ke laut tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut. Permasalahan sampah yang 

terus terjadi dan belum terselesaikan memunculkan berbagai permasalahan seperti 

pencemaran lingkungan serta bencana ekologis berupa banjir di Bandarlampung 

(Sidik, 2020). Teluk Lampung merupakan wilayah perairan yang berada di antara 

wilayah Bandarlampung, Lampung Selatan dan Pesawaran (Kusuma, 2020). 

Sehingga sampah yang dihasilkan akan semakin meningkat setiap tahunnya 

karena adanya limbah rumah tangga serta pabrik-pabrik yang masuk ke laut tanpa 

adanya penyaringan (Redaksi Hai, 2020). Banyak dampak negatif yang 

ditimbulkan khususnya bagi para nelayan di pesisir. 
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Dalam beberapa tahun terakhir adanya rencana dalam penanganan sampah 

di wilayah pesisir khususnya sampah plastik. Salah satu bentuk dalam penanganan 

ini Indonesia membentuk National Plastic Action Partnership (NPAP) yang 

merupakan kemitraan untuk memberikan solusi dalam menangani permasalahan 

sampah. Dalam NPAP ini adanya perubahan sistem dengan daur ulang plastik 

melalui desain dan kemasan baru bernilai tinggi (Ambari, 2020). NPAP ini ikut 

serta dalam pelaksanaan program pengurangan sampah plastik dan sampah laut 

sebesar 70% pada tahun 2025. Penanganan sampah ini disesuaikan dengan 

Peraturan Presiden (PP) No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut 

serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 

Selain itu adanya penanganan melalui beberapa konsep seperti pengadaan bank 

sampah, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta zero waste. Penanganan ini 

dilakukan dengan melibatkan masyarakat serta peran pemerintah sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan sampah khususnya di wilayah pesisir.  

 

2.4 Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu pengelolaan sampah yang 

melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Cecep Dani Sucipto, 2012 

dalam Libriyanti (2013) menyatakan bahwa dalam pengelolaan sampah 

melibatkan masyarakat dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat dalam 

permasalahan sampah merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. 

Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi dan 

volume sampah yang dibuang ke TPA serta adanya pengelolaan sampah lebih 

lanjut yang dilakukan oleh masyarakat. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat 

penting dilakukan sehingga masyarakat mengetahui pentingnya keterlibatan dalam 

pengelolaan sampah, dimana dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh 

masyarakat setempat (bottom up) karena dalam pengelolaan sampah ini adanya 

keterlibatan masyarakat secara langsung dan menyeluruh mulai dari pengambilan 

keputusan, proses pengelolaan sampah, perencanaan program, pelaksanaan 

program, serta hasil yang didapatkan melalui pengelolaan sampah tersebut. 

Adapun uapaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu sebagai berikut: 
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1. Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui 3R, dimana dalam 

pengelolaan ini peran masyarakat berperan penting di suatu wilayah. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah 

menekankan pentingnya pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat. 

Dalam pengelolaan sampah ini meliputi reduce (kegiatan mengurangi), reuse 

(menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang sampah). Dalam pegelolaan 

sampah berbasis masyarakat melalui pola 3R berkaitan dengan kebijakan dan 

strategi nasional dimana perlu dioptimalkan dalam pengelolaannya. Pengelolaan 

sampah ini dilakukan dengan kebijakan pengurangan sampah dari sumbernya, 

dimana hal ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat serta stakeholder terkait 

dalam penanganan sampah. Dalam upaya reduce (kegiatan mengurangi) yaitu 

pengurangan sampah melalui pola hidup masyarakat, dimana masyarakat dalam 

penggunaan sesuatu tidak sekali pakai dan ramah terhadap lingkungan sehingga 

dapat mencegah timbulan sampah. Selanjutnya upaya reuse (menggunakan 

kembali) yaitu memanfaatkan kembali sampah sehingga dapat dimanfaatkan dan 

tidak langsung menjadi sampah. Dalam menggunakan kembali ini tanpa adanya 

pengolahan sehingga sampah yang digunakan masih layak pakai untuk fungsi 

yang sama atau fungsi lainnya. Untuk recycle (mendaur ulang sampah) yaitu 

sampah yang dihasilkan perlu adanya pemilahan dan pengelolaan sampah 

sehingga dapat menjadi produk baru yang bermanfaat dan memiliki nilai 

ekonomis. Sampah yang dihasilkan didaur ulang kembali menjadi beberapa 

produk seperti kerajinan maupun produk lainnya.   

Pengelolaan sampah berbasis 3R ini merupakan upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi beban sampah di TPA. Berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum 

(2010) dalam mendukung konsep 3R dengan adanya keterlibatan pemerintah 

yaitu menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap, memfasilitasi 

penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mendaur 

ulang serta pemasaran produk hasil daur ulang dari masyarakat sehingga 

koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan sampah dapat 

berjalan efektif dan efisien dalam pengurangan sampah.  



36 

 

 
 

2. Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste  Skala Rumah Tangga 

Secara Mandiri 

Berdasarkan Kholil, 2004 dalam Widiarti (2012) mengatakan bahwa dimasa 

depan dalam pengelolaan sampah perlu adanya perubahan cara pandang dan 

perilaku masyarakat sehingga akan lebih memprioritaskan untuk keterlibatan 

masyarakat dalam pengelolaan sampah (bottom-up)  karena dalam kenyataannya 

pendekatan (top-down) tidak berjalan efektif dan efisien. Salah satu pengelolaan 

sampah berbasis masyarakat skala rumah tangga dapat dilakukan dengan konsep 

zero waste. 

Zero waste merupakan konsep dalam pengelolaan sampah yang memiliki 

prinsip nol sampah, dimana dalam kegiatan zero waste didasarkan pada kegiatan 

(recycle) atau daur ulang. Secara umum berdasarkan Ika, 2000 dalam Widiarti 

(2012), menyatakan dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui pemilahan, 

pengomposan serta pengumpulan barang yang memiliki nilai jual. Sedangkan 

menurut Maharani dkk, 2007 dalam Widiarti (2012), kegiatan penggunaan 

kembali, minimalisasi, serta daur ulang sampah penting dilakukan untuk 

mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi timbulan sampah serta beban 

TPA di suatu wilayah. Dalam konsep 3R dilakukan dari sumber timbulan sampah 

sehingga dapat minimalisasi sampah yang diangkut ke TPA. 

Dalam konsep zero waste bukan menyatakan bahwa tidak akan adanya 

sampah yang dihasilkan, akan tetapi dalam konsep ini menekankan pada upaya 

pengurangan sampah hingga nol yang masuk ke TPA. Hal ini dikarenakan 

adanya konsumsi masyarakat secara terus menerus sehingga pengurangan 

sampah dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pengelolaan sampah dalam 

skala rumah tangga. Konsep zero waste dalam skala rumah tangga dapat 

dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:  

a) Pemilahan 

Berdasarkan Widiarti (2012) dalam konsep zewo waste hal pertama kali yang 

dilakukan adalah pemilahan. Dalam pemilahan sampah dilakukan oleh seluruh 

keluarga dengan fasilitas pewadahan. Pewadahan yang digunakan disesuaikan 

dengan gaya hidup keluarga dan kondisi rumah. Pewadahan yang disediakan 

minimal 2 jenis yaitu organik dan non organik.  
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b) Pengomposan Sampah Organik 

Sampah yang telah dipilah organik dan non organik kemudian dilakukan 

pengolahan berupa pengomposan serta pengumpulan sampah yang memiliki nilai 

jual. Berdasarkan Widiarti (2012) pengomposan merupakan proses penguraian 

kembali bahan organik yang diolah menjadi kompos ramah lingkungan. Dalam 

pengomposan yaitu dilakukan dengan teknik yang baik dan benar menggunakan 

alat yang disebut komposter. Komposter yang digunakan disesuaikan dengan 

jumlah sampah organik dan setelah selesai kompos dapat digunakan sebagai 

pupuk tanaman. Kompos yang dihasilkan banyak menghasilkan manfaat yaitu 

dapat menyuburkan tanaman serta memperbaiki struktur tanah. 

c) Pengelolaan Sampah Anorganik  

Sampah anorganik yaitu meliputi plastik, logam, besi, kaca maupun kain. 

Berdasarkan Raihan dan Damanhuri, 2010 dalam Widiarti (2012), mengatakan 

bahwa dalam pengelolaan sampah anorganik dikelola dengan bantuan pihak 

ketiga, dimana pihak ketiga meliputi pemulung, tukang loak, lapak, bandar kecil, 

maupun bandar besar. Pengelolaan sampah ini tergantung dari keberadaan pihak 

ketiga di lingkungan sekitar rumah. Salah satu prinsip dari zero waste adalah 

pengumpulan dan pengelolaan sampah yang memiliki nilai jual sehingga sampah 

yang dihasilkan dapat dikelola oleh masyarakat dan dapat mengurangi jumlah 

timbulan sampah. 

d) Pengolaan Sampah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) 

Berdasarkan Lia, 2009 dalam Widiarti (2012) menyatakan bahwa sampah B3 

merupakan sampah yang dihasilkan rumah tangga dengan volume sangat rendah 

yaitu sekitar 2%. Sampah B3 yaitu kemasan pembersih lantai, sisa racun tikus, 

batu battery, sisa oli serta sampah lainnya. Sampah hasil B3 tidak dapat didaur 

ulang berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 serta tidak boleh dibuang secara 

sembarangan. Dalam pengelolaan sampah B3 dapat dilakukan dalam skala rumah 

tangga menurut Widiarti (2012) yaitu dengan penyimpanan sampah maksimal 

dalam waktu 90 hari lalu diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan 

diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam pembuangan sampah B3 

ini digunakan wadah khusus yang membedakan dengan sampah lainnya sehingga 

dapat diketahui oleh petugas kebersihan sampah.  
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2.5 Bank Sampah Sebagai Upaya Penanganan Sampah 

Berdasarkan Permen Negara LH RI No. 13 (2012) menyatakan bahwa bank 

sampah merupakan pengelolaan sampah dengan cara pemilahan dan pengumpulan 

sampah yang dapat didaur ulang serta memiliki nilai ekonomis sehingga sampah 

yang dihasilkan memiliki manfaat dan tidak langsung menjadi sampah. Selain itu 

berdasarkan Asteria & Heruman (2016),  menyatakan bahwa dalam pengumpulan 

sampah kering serta pemilahan yang dilakukan oleh bank sampah memiliki 

persamaan dalam manajemen perbankan akan tetapi adanya perbedaan yaitu yang  

ditabung bukan uang melainkan sampah. Masyarakat yang menabung atau 

menyerahkan sampah disebut dengan nasabah yang memiliki buku tabungan. 

Nasabah yang telah terdaftar dapat meminjam uang dengan pengembalian melalui 

sampah sebesar uang yang dipinjam yaitu sampah yang ditabung akan ditimbang 

dan dihargai dengan sejumlah uang. Hasil sampah yang dapat dikelola akan dijual 

kembali ke pabrik yang sudah bekerja sama dengan bank sampah. Selain itu untuk 

sampah plastik dapat dibeli oleh pengurus PKK setempat agar sampah yang 

dihasilkan dapat didaur ulang kembali dan memiliki nilai ekonomis. 

 Bank sampah dapat dilakukan dalam upaya penanganan sampah, dimana 

bank sampah memiliki manfaat dalam pengurangan timbulan sampah serta 

menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dalam pentingnya pengelolaan sampah 

secara bijak. Pengelolaan sampah melalui bank sampah merupakan alternatif 

dalam pembinaan masyarakat, dimana masyarakat mulai untuk memilah, mendaur 

ulang serta memanfaatkan sampah yang dihasilkan sehingga sampah memiliki 

nilai jual dan adanya pengelolaan berwawasan lingkungan. Selain itu bank 

sampah dapat digunakan sebagai inovasi dalam pengelolaan sampah seperti 

adanya program kegiatan yang dilakukan masyarakat yaitu penghijauan ataupun 

membuat kerajinan sehingga melalui program ini masyarakat lebih peduli 

terhadap lingkungan. Berdasarkan Suryani (2014), menyatakan bahwa 

pembentukan bank sampah dikarenakan adanya keprihatinan terhadap perilaku 

msayarakat terhadap lingkungan hidup yang dipenuhi oleh sampah, baik organik 

maupun non organik. Sampah yang semakin menumpuk akan menimbulkan 

masalah sehingga perlunya pengolahan sampah menjadi bahan yang lebih berguna 

dan bernilai ekonomis untuk dapat mengurangi timbulan sampah.  
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2.5.1 Pengertian Bank Sampah 

Pengertian bank sampah berdasarkan Permen Negara LH RI No. 13 (2012) 

bahwa bank sampah merupakan pengelolaan sampah dengan cara pemilahan dan 

pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang serta memiliki nilai ekonomis 

sehingga sampah yang dihasilkan memiliki manfaat dan tidak langsung menjadi 

sampah. Sedangkan berdasarkan Suryani (2014) menyatakan bahwa bank sampah 

adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai jenis sampah di masyarakat yang 

telah dipilah berdasarkan jenisnya dan disetorkan melalui pengelola bank sampah, 

hasil dari timbangan sampah tersebut akan ditabung dan dapat diambil dalam 

jangka waktu tertentu serta nasabah akan mendapatkan tabungan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank sampah 

adalah tempat pengelolaan sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya oleh 

masyarakat serta sampah disetorkan dan ditimbang untuk mendapatkan uang dan 

buku tabungan. Prinsip bank sampah hampir sama dengan bank pada umumnya 

yang dapat mengambil uang dengan jangka waktu tertentu serta sampah dapat 

memiliki manfaat dan nilai ekonomis. 

 

2.5.2 Tujuan Bank Sampah  

Berdasarkan Suryani (2014) bahwa tujuan utama dalam pendirian bank 

sampah yaitu untuk dapat menangani pengelolaan sampah di Indonesia serta 

bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai lingkungan yang rapi, sehat, 

dan bersih. Tujuan lain dibangunnya bank sampah yaitu sebagai langkah dalam 

mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi masyarakat sehingga 

memiliki nilai ekonomis dan tidak langsung menjadi sampah.  

Tujuan bank sampah berdasarkan Sekarningrum et al., (2017) yaitu 

pengelolaan sampah untuk mengurangi sampah dari sumbernya dilakukan dengan 

cara mendidik masyarakat serta menciptakan wilayah yang nyaman untuk 

menciptakan kepedulian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat . 

Dapat disimpulkan dari uraian di atas yaitu tujuan bank sampah adalah 

sebagai salah satu cara untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan 

masyarakat menjadi barang bernilai ekonomis dan menciptakan  lingkungan yang 

nyaman, bersih dan sehat.  
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2.5.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat Secara Umum 

Partisipasi masyarakat artinya yaitu adanya keterlibatan masyarakat secara 

langsung dalam proses pengambilan keputusan serta kegiatan lainnya. Bentuk 

partisipasi masyarakat menurut Margiati, 2008 dalam Wulansari (2017) 

menyatakan bahwa dalam partisipasi masyarakat terdiri atas lima bentuk yaitu 

keterampilan, pikiran, tenaga, harta benda, dan uang.  

Bersadarkan pernyataan Chapin, 2002 dalam Deviyanti (2013) adanya 

bentuk partisipasi masyarakat, antara lain yaitu: 

a) Partisipasi uang yaitu bentuk partisipasi masyarakat berupa uang yang 

digunakan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian untuk 

kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. 

b) Partisipasi buah pikiran yaitu bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk 

ide/gagasan pendapat, baik untuk menyusun program maupun memperlancar 

pelaksanaan program sehingga dapat memberikan pengalaman dan 

pengetahuan dalam pengembangan kegiatan yang diikuti. 

c) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu bentuk partisipasi 

masyarakat terlibat dalam diskusi atau forum dengan tujuan untuk mengambil 

keputusan secara musyawarah sebagai kepentingan bersama. 

d) Partisipasi representatif yaitu bentuk partisipasi masyarakat dengan cara 

memberikan kepercayaan atau mandat kepada wakilnya yang duduk dalam 

organisasi atau panitia.  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi 

masyarakat dapat dilihat berdasarkan uang, pikiran, tenaga ataupun dalam proses 

pengambilan keputusan dimana partisipasi ini sebagai bentuk partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya partisipasi masyarakat 

disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan secara langsung oleh 

masyarakat sehingga dalam pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien.  
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2.5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 

Berdasarkan Slamet, 1994 dalam Prianto (2011) menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dilihat dari faktor 

internal serta faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut: 

1. Faktor Internal yaitu adanya kemampuan dan keinginan masyarakat dalam 

ikut berpartisipasi terdiri dari usia, jenis pekerjaan, lamanya terlibat dalam 

kegiatan, tingkat pendapatan, dan lamanya tinggal dengan diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Jenis pekerjaan berpengaruh pada partisipasi masyarakat karena 

berpengaruh terhadap keaktifan dalam organisasi dimana hal ini 

berhubungan dengan waktu luang seseorang untuk terlibat dalam 

organisasi. 

b. Tingkat pendapatan dimana berpengaruh terhadap kemampuan finansial 

masyarakat untuk berpartisipasi melalui finansial dalam bentuk uang 

sedangkan masyarakat dengan pendapatan rendah dapat berpartisipasi 

melalui tenaga. 

c. Lamanya tinggal berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dimana 

semakin lama seseorang tinggal maka akan mempengaruhi orang untuk 

bekerjasama serta sering terlibat dalam suatu kegiatan.   

d. Usia berpengaruh dalam pengelolaan sampah dimana perbedaan usia 

dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. 

Perbedaan usia dapat memunculkan golongan tua dan golongan muda 

dimana usia produktif kerja berusia 15-64 tahun dan usia non produktif di 

bawah 15 tahun dan di atas 64 tshun. 

2. Faktor Eksternal berdasarkan Nugraha et al., (2018) terdiri dari sarana 

prasarana dan peran pemerintah dengan uraian sebagai berikut: 

a. Sarana dan Prasarana yaitu adanya ketersediaan sarana dan prasarana 

yang dapat mendukung kegiatan pengelolaan sampah. Jika adanya sarana 

dan prasarana yang memadai akan memunculkan keinginan masyarakat 

dalam berparisipasi. 

b. Peran Pemerintah dimana berperan dalam penggerak utama untuk 

melakukan pengelolaan sampah oleh masyarakat. 
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2.5.5 Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah 

Dalam mewujudkan program bank sampah perlunya peran aktif 

masyarakat dalam melakukan upaya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah 

tidak dapat berjalan jika tidak adanya partisipasi serta kesadaran akan pentingnya 

menjaga kebersihan lingkungan. Dalam upaya mewujudkan program bank sampah 

terdapat beberapa partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dalam pengelolaan 

sampah dapat dilihat dari beberapa komponen bank sampah sebagai berikut 

(Permen Negara Lingkungan Hidup RI No. 13, 2012): 

1. Penabung Sampah atau Nasabah 

Penabung sampah merupakan anggota atau nasabah bank sampah yang 

melakukan upaya dalam pengurangan serta pemilahan sampah pada wilayah 

dan rumah masing-masing. Nasabah bank sampah memiliki tabungan sampah 

(rekening) serta memiliki wadah sampah yang digunakan untuk pemilahan 

sampah dengan sedikitnya untuk dua jenis sampah. Terdapat beberapa 

persyaratan untuk menjadi nasabah bank sampah, yaitu sebagai berikut: 

a) Dilakukan penyuluhan mengenai bank sampah paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 3 (tiga) bulan. Penyuluhan ini sebagai gambaran nasabah mengenai 

bank sampah. 

b) Setiap penabung diberikan 3 (tiga) wadah/tempat terpilah yang digunakan 

untuk pemilahan sampah berdasarkan jenisnya dan nasabah telah 

melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. 

c) Nasabah bank sampah mendapatkan buku rekening dan nomor rekening 

tabungan sampah yang digunakan untuk pencatatan hasil penjualan 

sampah dan nasabah telah melakukan upaya untuk mengurangi sampah. 

 

2. Pelaksana Bank Sampah 

Dalam pengelolaan bank sampah dilakukan secara sukarela maupun 

profesional. Kelengkapan struktur dan operator bank sampah tergantung pada 

tingkat perkembangan bank sampah sehingga untuk jumlah pengelola dan 

struktur pengelola setiap bank sampah berbeda. Untuk standar minimal dalam 

struktur pengelola bank sampah terdiri dari 5 orang yaitu direktur atau 

manajer, bendahara atau bagian akuntansi dan customer service atau teller. 
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Pelaksana dapat dilakukan pleh masyarakat setempat sehingga masyarakat 

lebih berpartisipasi dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah.   

 

3. Pengepul atau Pembeli Sampah 

Pengepul atau industri daur ulang yang berperan dalam pembeli sampah dari 

pengelola bank sampah yang dipilih secara efektif untuk mendukung upaya 

peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Selain itu hubungan 

antara pengelola bank sampah dengan pembeli diwujudkan dalam bentuk 

kerjasama. Dalam pembeli sampah ini dapat dilakukan oleh masyarakat 

setempat yang memiliki finansial lebih tinggi sehingga adanya kerjasama 

dengan bank sampah yang dapat dijual kembali atau dijadikan kerajinan.  

 

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa partisipasi masyarakat dalam 

bank sampah dapat dilakukan baik melalui nasabah, pelaksana, maupun pembeli 

sampah. Partisipasi ini dilakukan sebagai bentuk pengelolaan bank sampah untuk 

mengurangi timbulan sampah. Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan 

bank sampah sehingga masyarakat dapat berperan dalam proses pengambilan 

keputusan serta kegiatan bank sampah. 

 

2.5.6 Faktor-Faktor Keberhasilan Bank Sampah 

Faktor keberhasilan bank sampah diartikan sebagai faktor yang mendorong 

suatu program dapat terlaksana dengan baik dimana faktor ini sebagai penentu 

dalam tercapainya tujuan dan target keberhasilan bank sampah. Berdasarkan 

pernyataan Fitriasti (2018) bahwa faktor keberhasilan bank sampah dapat ditinjau 

dari pendekatan faktor keberhasilan bank sampah melalui partisipasi masyarakat. 

Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan bank sampah di 

Indonesia dengan uraian sebagai berikut: 

Faktor-faktor keberhasilan bank sampah berdasarkan Aldilla et al., (2015) 

yaitu karakteristik masyarakat antara lain faktor umur, jenis kelamin (gender), 

pekerjaan, tingkat pendidikan serta pendapatan responden. Selain itu dilihat dari 

penilaian kriteria yang terdiri dari pemahaman pengelolaan sampah, teknis 

manajemen bank sampah, faktor ekonomi bagi nasabah, keberadaan bangunan 
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bank sampah, tokoh masyarakat dan peran pemerintah daerah, dan kompetisi 

(prestise) dengan uraian sebagai berikut: 

 Karakteristik Masyarakat 

1. Umur yaitu berperan aktif dalam keberhasilan bank sampah dimana terdiri 

atas usia produktif dan non produktif. Usia berpengaruh dalam 

pengelolaan sampah dimana perbedaan usia dapat mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Perbedaan usia dapat 

memunculkan golongan tua dan golongan muda dimana usia produktif 

kerja berusia 15-64 tahun dan usia non produktif di bawah 15 tahun dan di 

atas 64 tahun dimana dapat berperan aktif dalam kegiatan bermasyarakat 

dan berpeluang baik sebagai kader pengurus bank sampah. 

2. Jenis Pekerjaan berpengaruh dalam keberhasilan bank sampah dimana hal 

ini disebabkan karena jenis pekerjaan berpengaruh terhadap waktu luang 

seseorang untuk terlibat dalam pengelolaan sampah baik dalam nasabah, 

pengelola bank sampah, maupun pengepul.  

3. Tingkat Pendidikan yaitu berperan penting dalam keberhasilan bank 

sampah dimana berperan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat 

untuk membiasakan diri untuk memilah atau membuang sampah secara 

bijak dengan mengolah sampah untuk bernilai ekonomis. 

4. Jenis Kelamin yaitu berpengaruh dalam keberhasilan bank sampah 

dimana jenis kelamin perempuan partisipasi dalam bank sampah lebih 

tinggi dibandingkan dengan laki-laki, hal ini disebabkan karena keinginan 

berpartisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu 

berpengaruh terhadap waktu luang yang dimiliki sebagian besar 

masyarakat yang aktif dalam bank sampah merupakan ibu rumah tangga. 

 

 Penilaian kriteria 

1. Pemahaman Pengelolaan Sampah. 

a. Pengetahuan masyarakat tentang cara pemilahan sampah rumah 

tangga. 

b. Sosialisas dan pembinaan bank sampah yang dilakukan oleh 

pemerintah atau tokoh masyarakat. 
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2. Teknis Manajemen Bank Sampah 

a. Struktur organisasi dan keberadaan pengurus. 

b. Sistem pencatatan sampah. 

c. Keaktifan pengurus dan nasabah. 

d. Rutinitas jam kerja. 

3. Faktor Ekonomi Bagi Nasabah 

a. Difungsikan sebagai tabungan. 

b. Difungsikan sebagai sumber pendapatan tambahan. 

4. Keberadaan Bangunan Bank Sampah 

a. Tempat penyimpanan. 

b. Fisik bangunan. 

5. Tokoh Masyarakat dan Peran Pemerintah Daerah. 

a. Bapak/ibu ketua RT/RW. 

b. Kader Lingkungan Hidup (KLH). 

6. Kompetensi (Prestise) 

a. Lomba bank sampah. 

b. Pameran barang daur ulang. 

Faktor-faktor keberhasilan bank sampah berdasarkan Solihin et al., (2019), 

terdiri dari tingkat pengetahuan, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana, dan 

tingkat dukungan keluarga dengan uraian sebagai berikut: 

a. Tingkat Pengetahuan merupakan informasi informasi yang dimiliki oleh 

masyarakat tentang sesuatu hal yang didapatkan melalui pengalaman masa 

lalu dan berhubungan dengan pendidikan karena melalui pendidikan 

pengetahuan yang didapatkan semakin luas. Selain itu pengetahuan 

berhubungan dengan pemilahan jenis sampah di bank sampah. 

b. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana yaitu  semakin tinggi ketersediaan 

sarana dan prasarana maka tingkat partisipasi akan semakin tinggi karena 

menjadikan masyarakat berpartisipasi aktif dalam membuang sampah pada 

tempatnya. 

c. Tingkat Dukungan Keluarga yang diartikan sebagai bantuan yang diberikan 

keluarga dengan mengizinkan dalam mengikuti kegiatan pengelolaan sampah 
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di bank sampah dimana dukungan keluarga ini memberikan kebebasan untuk 

berkegiatan di luar rumah selama kegiatannya positif.  

 

2.5.7 Pelaksanaan Bank Sampah 

Pelaksanaan bank sampah berdasarkan Peraturan Pemerintah Negara 

Lingkungan Hidup RI No. 13 (2012) terdiri dari jam kerja, penarikan tabungan, 

peminjaman uang, buku tabungan, jasa penjemputan sampah, jenis tabungan, jenis 

sampah, penetapan harga, kondisi sampah, berat minimum, wadah sampah, sistem 

bagi hasil, pemberian upah karyawan dengan uraian sebagai berikut: 

a) Jam Kerja 

Jam kerja pada bank sampah ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh 

pelaksana bank sampah dan nasabah bank sampah. Jumlah hari kerja di bank 

sampah dalam seminggu tidak ditentukan yaitu dapat dilaksanakan dalam 2 

hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari disesuaikan dengan ketersediaan waktu 

pengelola bank sampah. Sebagai contoh jam kerja di Bank Sampah Rejeki 

Surabaya buka pada hari Jumat dan Sabutu pukul 15.00-17.00 serta di hari 

Minggu pukul 09.00-17.00. 

 

b) Penarikan Tabungan 

Nasabah yang telah terdaftar dapat menabung di bank sampah. Setiap sampah 

yang diserahkan dan ditabung akan ditimbang serta dihargai sesuai dengan 

harga yang telah ditentukan di bank sampah. Hasil penjualan sampah dapat 

langsung diambil atau dicatat dalam buku tabungan yang dimiliki nasabah 

bank sampah yang dapat diambil selama 3 bulam.  

c) Peminjaman Uang 

Bank sampah dapat meminjamkan uang kepada nasabah dengan sistem bagi 

hasil dan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. 

d) Buku Tabungan 

Setiap sampah yang disetorkan oleh nasabah akan ditabung, ditimbang, dan 

dihargai sesuai dengan ketentuan bank sampah kemudian dicatat dalam buku 

tabungan (buku rekening) sebagai bukti tertulis selama penyetoran. Dalam 

buku tabungan dituliskan jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki oleh 
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setiap nasabah. Dalam setiap buku tabungan akan tercantum kolom kredit, 

debit, dan balans sebagai pencatatan transaksi nasabah. Untuk dapat 

memudahkan dalam sistem administrasi, buku rekening pada setiap RT atau 

RW dibedakan berdasarkan warna.  

e) Jasa Penjemputan Sampah 

Salah satu pelayanan bank sampah yaitu menyediakan jasa angkutan untuk 

menjemput sampah dari kampong ke kampong di seluruh daerah pelayanan 

yang terdaftar. Nasabah dapat menelfon bank sampah dan meletakannya di 

depan rumah kemudian petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, 

serta mengangkut sampah yang disetorkan. 

f) Jenis Tabungan 

Dalam pengelolaan bank sampah terdapat 2 jenis tabungan yaitu tabungan 

individu dan kolektif. Tabungan individu terdiri dari tabungan pendidikan 

yang dapat diambil setiap tahun ajaran baru atau setiap pembayaran SPP, 

tabungan biasa yang dapat diambil setelah 3 bulan, dan tabungan lebaran 

yang dapat diambil satu minggu sebelum lebaran. Tabungan kolektif yaitu 

tabungan yang ditujukan untuk keperluan kelompok seperti kegiatan 

pengajian, kegiatan arisan, dan pengurus masjid. 

g) Jenis Sampah  

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi: 

1. Kertas, yaitu meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks; 

2. Plastik, yaitu meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras 

lainnya; dan 

3. Logam, yaitu meliputi besi, aluminium, dan timah.  

Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang 

mempunyai nilai ekonomi. 

h) Penetapan Harga 

Penetapan harga setiap jenis sampah ditentukan oleh setiap bank sampah dan 

disepakati oleh pengelola bank sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat 

fluktuatif tergantung harga pasaran. Penetapan harga meliputi: 



48 

 

 
 

1. Untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan 

uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai 

harga pasar; 

2. Untuk penabung yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk 

ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung 

pasar dan biasanya di atas harga pasar. Cara ini ditempuh untuk 

memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung 

sampah. Cara ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya 

operasional bank sampah. 

i) Kondisi Sampah 

Kondisi sampah yang rekomendasikan yaitu dalam keadaan bersih dan utuh 

karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki keuntungan 

nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu untuk penjualan plastik dalam 

bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi denangan harga 

3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk asli.  

j) Berat Minumum 

Terdapat persyaratan dalam berat minimum untuk setiap jenis sampah yaitu 

misalnya 1 kg untuk setiap jenis sampah yang bertujuan agar timbangan 

sampah lebih efisien serta pencatatan dalam buku rekening akan lebih mudah. 

Cara ini agar penabung dapat menyimpan dahulu tabungan sampah di rumah 

sebelum mencapai syarat berat minimum. 

k) Wadah Sampah  

Dalam sistem pemilahan sampah yang baik penabung bank sampah 

disarankan membawa 3 kelompok besar ke dalam 3 kantong yang berbeda 

yaitu meliputi: kantong pertama untuk plastik, kantong kedua untuk kertas, 

dan kantong ketiga untuk logam. 

l) Sistem Bagi Hasil 

Dalam sistem bagi hasil ditentukan berdasarkan hasil rapat pengurus bank 

sampah untuk besaran nilainya. Hasil keputusan bagi hasil dari rapat tersebut 

disosialisasikan kepada semua nasabah. Besaran bagi hasil yang umum 

digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima persen) untuk 

penabung dan 15% (lima belas persen) untuk pelaksana bank sampah yang 
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digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku 

rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan 

pelaksanaan operasional bank sampah. 

m) Pemberian Upah Karyawan 

Tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya karena 

sebagian bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika 

pengelolaan bank sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola 

bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak. 

 

2.5.8 Preseden Bank Sampah di Indonesia 

Jenis-jenis bank sampah dilihat berdasarkan beberapa konsep dalam 

program bank sampah di Indonesia yaitu sebagai berikut:  

a) Bank Sampah Padakauwang di Desa Bajo Gorontalo 

Desa Bajo merupakan salah satu desa di Kecamatan Tilamuta Kabupaten 

Boalemo, Provinsi Gorontalo dan terletak di wilayah pesisir perbatasan Teluk 

Tomini. Pada Desa Bajo dominasi masyarakat bekerja sebagai nelayan dan pola 

hidup yang bergantung kepada laut. Jumlah penduduk Desa Bajo berdasarkan 

Demulawa (2019) sekitar 1.630 jiwa dengan 440 KK. Masyarakat bertempat 

tinggal di atas laut yang memiliki keunikan culture dan gaya hidup dengan 

kearifan  lokal. Kegiatan  untuk ibu rumah tangga dan anak-anak terkonsentrasi  

di rumah dan usaha melaut. Desa Bajo termasuk salah satu permukiman kumuh 

dengan adanya permasalahan sampah di wilayah permukiman Desa Bajo. Dalam 

menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah pesisir Desa Bajo melalui 

pengadaan bank sampah dimana adanya inovasi berupa ATM (Address, Trush, 

Money) berbasis culture masyarakat Desa Bajo.  

Istilah untuk ATM ini berupa kartu manual penyetor sampah yang 

disesuaikan dengan kondisi desa yang belum mampu menyediakan ATM bank 

sampah pada umumnya. Isi kartu ATM ini adalah sebagai berikut:  

 A (address) berupa alamat penyetor sampah 

Tujuan dalam alamat penyetor sampah untuk mengontrol keaktifan 

masyarakat setiap dusun di Desa Bajo serta sebagai landasan dalam memberi 

reward bagi dusun yang aktif menabung sampah. Selain itu adanya motivasi 
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dan  keberlanjutan bank sampah untuk masyarakat menjaga lingkungan serta 

mengurangi timbulan sampah di Desa Bajo.  

 T (trush) berisi jenis sampah  

Tujuan dalam data ini yaitu untuk dapat membedakan jenis sampah yang 

disesuaikan dengan harganya. Harga untuk setiap sampah (organik dan 

nonorganik) disepakati oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemerintah desa 

yang dilihat dari harga pasar. Jenis sampah ini untuk melatih masyarakat 

memilah sampah berdasarkan jenis sampah. 

 M (money) merupakan income 

Tujuan dalam kata ini untuk dapat memberikan motivasi semangat 

masyarakat khususnya yang memiliki kartu sampah yang menunjukkan usaha 

dalam penyetoran sampah di bank sampah adalah mendapatkan uang sebagai 

income kepada masyarakat Desa Bajo yang peduli terhadap sampah.  

 

Dalam penerapan bank sampah yaitu melalui teknik pengelolaan sampah 4R 

(reduse, reuse, replace, recycle) dengan melibatkan seluruh masyarakat di Desa 

Bajo. Pengelolaan bank sampah disesuaikan dengan keinginan masyarakat secara 

sukarela dan penetapan program berkelanjutan seperti reward bagi dusun terbersih 

dan indah. Bank sampah di Desa Bajo merupakan pengembangan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) yang didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Kabupaten Boalemo dan bekerjasama dengan pihak penampung serta pembeli 

setoran sampah. Pendekatan dalam pelaksanaan program yaitu secara langsung 

dari rumah ke rumah dan pelatihan masyarakat untuk memanfaatkan sampah 

dalam bentuk kerajinan yang bernilai ekonomis. Selain itu dalam pengelolaan 

Bank Sampah Pandakauwang dilakukan setiap hari yaitu masyarakat dapat 

menyetorkan sampah menggunakan ATM bank sampah kepada pengurus Bank 

Sampah Pandakuwang dan penjemputan sampah oleh DLH Kabupaten Boalemo 

di sekretariatan Bank Sampah Pnadakauwang Desa Bajo. Bank sampah di Desa 

Bajo mencapai hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan yaitu adanya 

pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang 

sampah yang dapat bernilai ekonomis. Peran bank sampah ini juga menumbuhkan 

kesadaran masayarakat dalam kelestarian lingkungan sehingga masyarakat tidak 
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membuang sampah ke pesisir tetapi dimanfaatkan sebagai kerajinan dan 

disetorkan ke bank sampah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di 

Desa Bajo.  

 

b) Bank Sampah di Wilayah Manado Sulawesi 

Kota Manado memiliki panjang garis pantai sekitar 17-18 km dimulai dari 

pesisir Malalayang hingga Tongkaina/Bahowo. Kota Manado sebagai ibukota 

Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki peran strategis sehingga banyaknya 

kegiatan khusunya di wilayah pesisir. Banyaknya permasalahan sampah di 

pinggiran pesisir sehingga adanya langkah dalam pengurangan pencemaran atau 

polusi laut di tepi Pantai Manado melalui partisipasi masyarakat dengan 

pengadaan bank sampah. Berdasarkan Siregar (2014) yaitu bank sampah di pantai 

Kota Manado memiliki nama dan konsep BRITS (Bunaken, Rapih, Indah, Tertib, 

dan Sehat). Bank sampah ini hanya membeli sampah plastik dan dihancurkan atau 

didaur ulang dengan mesin. Untuk sampah yang telah dihancurkan akan dijual ke 

Surabaya. Masyarakat di pesisir pantai bekerja sama dalam pengelolaan sampah 

yaitu sampah dijadikan bahan berguna seperti bahan baku pembuatan ember, kursi 

plastik, dan beberapa prosuk yang berbahan baku plastik. Selain itu kelompok 

masyarakat melakukan kegiatan setiap hari dalam mengumpulkan sampah di tepi 

pantai hingga ke tengah laut kemudian sampah akan dipilah. Sampah yang telah 

dipilah akan diangkut dengan kendaraan yang telah disiapkkan dan kemudian 

dijual ke bank sampah untuk didaur ulang. Dengan adanya bank sampah ini 

meningkatkan perekonomian masyarakat  dan mengurangi sampah di tepi pantai.  

 

c) Bank Sampah Bintang Mangrove di Karang Anyar Surabaya 

Kota Surabaya menghasilkan sampah padat kurang lebih 27.966 m³ setiap 

harinya dan sekitar 25.925 m³ yang dapat diangkut oleh 757 truk ke TPA sehingga 

menyisakan kurang lebih 2041 m³ yang tidak terangkut dan tersebar di berbagai 

tempat seperti sungai. Untuk mengatasi permasalahan ini masyarakat di 

Kelurahan Gunung Anyar dalam penanggulangan sampah dengan pengadaan bank 

sampah. Bank sampah ini sebagai suatu program pengelolaan lingkungan yang 

dirancang oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi volume sampah 
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melalui pendekatan kepada masyarakat dan dikelola secara bersama-sama yaitu 

melalui pengadaan bank sampah bintang mangrove yang terletak di pesisir kota 

Surabaya.  

Bank sampah bintang mangrove terletak di daerah pesisir wilayah mangrove 

Kota Surabaya tepatnya di Kelurahan Gunung Anyar. Sebagian besar masyarakat 

bermata pencaharian nelayan dengan pendapatan rendah. Sebelum adanya bank 

sampah masyarakat membuang sampah di laut dan membuat permukiman menjadi 

kumuh dan kotor. Bank sampah bintang mangrove bekerja sama dengan CSR 

(Corporate Sosial Responsibility) PT. PLN (Persero) Dist. Jatim dengan 

masyarakat di sekitar Kelurahan Gunung Anyar.  Program dalam bank sampah 

bintang mangrove yaitu adanya simpan pinjam/menabung, membayar listrik 

dengan sampah, berobat dengan sampah, peduli lingkungan dengan sampah, daur 

ulang, penghijauan dengan sampah, serta taman bacaan bagi masyarakat 

Kelurahan Gunung Anyar.  

Bank sampah bintang mangrove memiliki 188 nasabah yang terdiri dari 30 

anak-anak dan selebihnya adalah orang dewasa yang berasal dari daerah sekitar 

maupun masyarakat daerah lain. Mekanisme kerja bank sampah fleksibel dan 

disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan 

pengelolaan sampah ini masyarakat akan mendapatkan reward dengan ketentuan 

mekanisme pelaksanaan bank sampah yaitu: memilah sampah, menyetorkan 

sampah ke bank sampah, menimbang sampah, mencatat hasil yang didapatkan 

oleh nasabah, dan pengangkutan. Berdasarkan Muntazah & Thereisa (2012), 

dalam proses pengelolaan sampah ini dilakukan beberapa pelaksanaan oleh bank 

sampah bintang mangrove yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan yaitu adanya pengarahan dan penyuluhan oleh intervensi 

pemerintah dan pihak swasta (CSR PT. PLN Dist. Jatim). Selain itu adanya 

fasilitas yang diberikan sebagai penunjang kegiatan bank sampah. Proses 

perencanaan ini juga adanya dorongan dari tokoh masyarakat dan pegawai 

kelurahan dalam perwujudan program bank sampah. 

2. Pengorganisasian yaitu koordinasi antar semua warga sehingga adanya 

struktur organisasi yang jelas, kerjasama bank sampah dengan pihak lain serta 

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. 
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3. Pelaksanaan yaitu dilakukan pendekatan secara persuasif makro antara lain 

dengan sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan teknis, jadwal operasional 

bank sampah yang fleksibel, sarana prasana bank sampah, nasabah, dan 

pengelolaan bank sampah oleh masyarakat.  

4. Evaluasi dan pemantauan yaitu dilakukan selama 1 bulan sekali dalam bentuk 

pengadministrasian dan pembukuan capaian masyarakat dalam pengelolaan 

sampah. Hasil tabungan dilaporkan oleh pengelola kepada masyarakat secara 

transparan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak.  

 

Melalui adanya bank sampah bintang mangrove yaitu adanya capaian yang 

telah didapatkan salah satunya adalah masyarakat berdaya yang dapat 

mengeluarkan ide untuk program bank sampah sehingga banyak masyarakat yang 

hadir setiap kegiatan. Selain itu bertambahnya pendapatan keluarga dari hasil 

reward penjualan sampah yang disetorkan melalui bank sampah bintang 

mangrove. 

 

d) Bank Sampah di Desa Karanganyar Bandung 

Desa Karanganyar adalah salah satu desa di wilayah pantura Indramayu, 

tepatnya di Kecamatan Kadanghaur. Dalam melakukan pengelolaan sampah 

dengan adanya pengadaan bank sampah dengan total nasabah 83 orang. Bank 

sampah di Desa Karanganyar bekerja sama dengan PT. Pertamina EP Asset 3 

Field Jatibarang dan CARE LPPM IPB membentuk program Karanganyar hijau 

(kelompok bank sampah dan kelompok kerajinan rumahan). Program 

Karanganyar hijau merupakan rencana jangka panjang dimana program 

pengelolaan sampah ini dapat menjadi kampung percontohan dalam pengelolaan 

sampah, pemanfaatan sampah, serta peningkatan ekonomi melalui keterampilan 

ibu rumah tangga.  

Program yang diterapkan adalah memanfaatkan pekarangan warga untuk 

dikembangkan didampingi aparat desa. Selain itu dalam pengembangan bank 

sampah ini adanya pelatihan dalam pengelolaan sampah dalam penggunaan mesin 

cacahan serta pelatihan produksi cacahan plasik. Dalam pengelolaan bank sampah 

dengan keterlibatan masyarakat setempat sehingga masyarakat lebih memahami 
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dalam menjaga lingkungan. Program lain dari bank sampah Karanganyar Hijau 

yaitu pembuatan lubang biopori, pembuatan demplot pekarangan yang dilakukan 

selama 1 bulan penuh. Berdasarkan Fatimah (2016) menyatakan bahwa program 

Karanganyar Hijau sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat (Satuan Kerja 

Program Penyehatan Lingkungan di bawah Ditjen Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum) dan Pemerintah Kabupaten Indramayu dimana dalam 

pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan dengan serbaguna yang artinya tidak 

hanya membeli sampah, mengelola, dan memasarkan tetapi kegiatan ini dilakukan 

untuk masyarakat saling mengingatkan mengenai kebersihan dan kesehatan 

lingkungan, sarana belajar, sarana gotong royong, peningkatan ekonomi 

masyarakat, serta pengembangan inovasi, kreativitas dan keterampilan. Bank 

sampah serbaguna dalam pemilahan sampah dibagi menjadi 3 jenis sampah 

anorganik yaitu plastik, kertas, dan logam. Harga yang ditentukan dapat berubah-

ubah setiap waktu sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan harga pasaran. 

Untuk sampah organik masyarakat mengelola di rumah masing-masing dengan 

membuat resapan biopori untuk menghasilkan kompos yang digunakan dalam 

kegiatan penghijauan dipekarangan sekitar bank sampah seperti tanaman sayuran, 

obat-obataan, dan buah-buahan. Selain itu untuk kerajinan yang dilakukan oleh 

kelompok ibu PKK menghasilkan beberapa produk seperti tas, kantong belanja, 

dompet, tikar, dan tempat pensil. Kelompok kerajinan PKK ini tergolong aktif dan 

sering menjadi perwakilan Desa Karanganyar mengikuti lomba di tingkat 

Kabupaten sehingga bank sampah serbaguna ini banyak memberikan manfaat 

untuk masyarakat serta adanya pengurangan pembuangan sampah di sungai Desa 

Karanganyar Bandung. 

 

e) Bank Sampah di Kampung Karangresik, Kecamatan Cipedes, Kota 

Tasikmalaya 

Bank Sampah di Kampung Karangresik, Kecamatan Cipedes, Kota 

Tasikmalaya yaitu wilayah dekat dengan sungai. Banyaknya masyarakat yang 

membuang sampah kesungai sehingga sering terjadi banjir. Untuk mengatasi ini 

dengan pengadaan Bank Sampah Pucuk Resik (BPSR). Dalam pengelolaan bank 

sampah melalui program 4R sehingga warga akan memperoleh banyak manfaat 
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tidak hanya secara ekonomi tetapi akan adanya kesehatan lingkungan, kondisi 

komunitas yang bersih, hijau, nyaman, dan sehat. Kegiatan dalam bank sampah ini 

melalui metode partisipasi-emansipatoris dimana adanya keterlibatan masyarakat 

dengan memberikan kebebasan penuh dalam pengelolaan bank sampah. 

Pengembangan bank sampah ini melalui pembinaan warga perempuan yang 

menjadi pengurus PKK di wilayah sekitar desa dan bekerja sama dengan beberapa 

stakeholder serta pihak-pihak terkait. Pengurus bank sampah dilakukan oleh 

masyarakat dengan melibatkan 15 pengurus PKK mengenai pengelolaan 

keuangan, pencatatan, serta penyerahan buku tabungan. Selain itu untuk 

penimbangan dilakukan oleh pemuda desa sehingga melibatkan seluruh lapisan 

masyarakat. Dalam penyerahan dan pengumpulan sampah di Bank Sampah Pucuk 

Resik (BPSR) dilakukan setiap hari Rabu sejak pukul 8 hingga siang hari. Tujuan 

dalam dibentuknya bank sampah ini yaitu masyarakat menyerahkan sampah untuk 

memperoleh tambahan penghasilan serta dilakukan usaha simpan pinjam seperti 

koperasi dengan bunga yang rendah dan untuk kelestarian lingkungan. 

 

f) Bank Sampah di Cikapundung Bandung 

Bank sampah di bantaran Sungai Cikapundung Kota Bandung menerapkan 

adanya program Cikapundung bersih sehingga memberikan pengaruh positif 

terhadap kebiasaan masyarakat yang tidak membuang sampah ke sungai.  Selain 

itu adanya pengembangan bank sampah dengan konsep komunal dimana 

pendekatan komunal ini untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan Sekarningrum et al., (2017) yaitu dalam 

pengelolaan sampah, bank sampah di bantaran Sungai Cikapundung melakukan 

beberapa cara dalam pelaksanaan program melalui koordinasi dengan pemerintah 

yaitu sebagai berikut: 

1. Masyarakat dilibatkan melalui pelatihan pemilahan sampah organik dan non 

organik serta penyuluhan mengenai pentingnya pemanfaatan sampah. 

2. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) 

dimana masyarakat dapat memilah hingga mendaur ulang sampah sehingga 

sampah yang ada bisa dimanfaatkan dan mengurangi pencemaran lingkungan. 
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3. Konsep penanganan sampah dimulai dari sumber rumah tangga, baik 

menggunakan keranjang komposter, lubang resapan biopori, hingga metode 

bata terawang. 

4. Penjelasan mengenai manfaat Bank Sampah Bersinar (BSB) yaitu adanya 

reward berupa uang kepada masyarakat dengan pengumpulan sampah. 

5. Pengelolaan sampah di Bank Sampah Bersinar (BSB) yaitu dengan pemilahan 

sampah oleh masyarakat secara pribadi maupun kelompok, setelah dipilah 

kemudian diantar ke bank sampah untuk penyetoran dan penimbangan, 

pengambilan ke rumah warga yang tidak terjangkau lokasinya, dan 

pencatatan tabungan.  

6. Jenis tabungan yang ada di Bank Sampah Bersinar (BSB) yaitu tabungan 

regular yang dapat di ambil sewaktu-waktu, tabungan pendidikan yang di 

ambil saat tahun ajaran baru, tabungan hari raya yang di ambil saat menjelang 

lebaran, tabungan sembako yang di ambil dalam bentuk sembako, tabungan 

kepedulian sosial yang ditujukan untuk memberikan bantuan beasiswa ke 

yatim piatu, pembangunan masjid ataupun sesuai keinginan nasabah, 

tabungan lingkungan yang ditujukan untuk pembiayaam pengelolaan 

lingkungan kelompok seperti pengadaan tong sampah, pembelian tanaman, 

pembelian gerobak, kompos, dan keperluan lainnya, serta tabungan asuransi 

kesehatan ditujukan untuk membayar asuransi kesehatan menggunakan 

sampah dan akan mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis. 

7. Dalam pengelolaan bank sampah juga nasabah diwajibkan untuk menanam 

pohon secara individu pada halaman rumah untuk melatih masyarakat peduli 

terhadap lingkungan sehingga lingkungan sekitar menjadi hijau dan segar. 

Selain itu adanya kelompok kompos dengan tujuan untuk pengelolaan 

sampah organik menjadi pupuk kompos dan cair yang dapat digunakan untuk 

menghijaukan tanaman. 

8. Adanya unit simpan pinjam dari hasil tabungan sampah kering dan penjualan 

daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat.  

9. Pemanfaatan sampah menjadi kerajinan yang digunakan dalam pembuatan 

vertical garden. Tanaman vertical garden bermanfaat untuk meningkatkan 

kreatif serta motivasi masyarakat untuk membuat keindahan dan kenyamanan 
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ruang. Dalam pembuatan ini menggunakan barang-barang yang tidak terpakai 

seperti botol plastik, karung, serta bahan lainnya.  

 

Pembentukan dan pengelolaan bank sampah ini dapat mengurangi sampah 

yang ada di Sungai Cikapundung serta perubahan perilaku masyarakat dalam 

membuang sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Program yang telah 

ditetapkan di sampah melatih masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan serta 

melatih keterampilan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengelola sampah 

menjadi produk berguna yang bernilai ekonomis. Bank sampah ini juga 

meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Sungai Cikapundung.  

 

2.6 Perhitungan Pengurangan Timbulan Sampah 

Dalam menghitung pengurangan timbulan sampah dibutuhkan data jumlah 

volume sampah yang dihasilkan penduduk perhari. Perhitungan ini dilakukan 

dengan menerapkan rumus yang sesuai dengan ketetapan SNI 3242-2008, jika 

data pengamatan belum tersedia maka dalam menghitung besar timbulan sampah 

setiap individu yaitu 2,5 L/orang/hari atau sebesar 0,5 kg/orang/hari. Berdasarkan  

Megantara (2017)  perhitungan sampel timbulan sampah dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan: 

P =  Jumlah Penduduk 

Co =  Koefisien sebesar 0,5 kg/orang/hari.  

 

Untuk mengetahui jumlah pengurangan timbulan sampah yang tersisa di 

Teluk Pesisir Lampung setelah adanya kontribusi dari bank sampah dapat dihitung 

berdasarkan rumus sebagai berikut:  

 

 

 

Timbulan Sampah = P x Co 

Jumlah Sampah Tersisa = Timbulan Sampah – Pemanfaatan Sampah 
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Dalam perhitungan jumlah sampah yang tersisa yaitu untuk mengetahui 

pengurangan sampah setelah adanya bank sampah yaitu melalui pengurangan 

timbulan sampah dengan pemanfaatan sampah. Pemanfaatan sampah yaitu 

sampah yang dapat diserap oleh bank sampah, dimana sampah ini berasal dari 

masyarakat yang menyetorkan sampahnya ke bank sampah kemudian dikelola 

oleh bank sampah sebagai pengurangan timbulan sampah di masyarakat. 

Berdasarkan data dari penelitian Widyaningsih & Herumurti (2017) jumlah 

reduksi sampah pada Bank Sampah Malang (BSM) yaitu sebesar 0,1 

kg/orang/hari yang terdiri dari sampah plastik, kertas, logam, kaca, kain, kayu, 

karet, diapers, residu, dan B3. Sampah yang disetorkan ke bank sampah dibedakan 

berdasarkan jenisnya.  

Untuk mengukur jumlah sampah yang mampu diserap oleh bank sampah 

berdasarkan Megantara (2017) yaitu menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perhitungan pengurangan timbulan 

sampah untuk mengetahui sampah yang dapat dikelola oleh bank sampah sebagai 

alternatif dalam pengurangan timbulan sampah dimasyarakat. Perhitungan sampah 

ini dilihat berdasarkan preseden untuk setiap individu yang menyetorkan sampah 

sehingga diketahui kontribusi dari bank sampah. 

 

2.7 Sintesa Variabel 

Meningkatnya volume sampah Kota Bandarlampung khususnya daerah 

pesisir disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk, kegiatan dan 

konsumsi masyarakat. Peningkatan jumlah sampah ini juga disebabkan karena 

belum adanya pengelolaan yang efektif serta perilaku masyarakat yang membuang 

sampah sembarangan. Permasalahan sampah yang terus terjadi dapat 

memunculkan permasalahan pencemaran lingkungan serta bencana ekologis 

seperti banjir sehingga perlunya pengelolaan sampah melalui pengadaan bank 

sampah. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas, bank sampah 

merupakan salah satu alternatif dalam upaya penanganan permasalahan sampah 

Daya Serap Bank Sampah = 
Pemanfaatan Sampah

Jumlah Sampah
   x 100% 
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khususnya di wilayah pesisir seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan 

tingkat konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Permasalahan sampah pada 

wilayah pesisir memberikan banyak dampak negatif bagi lingkungan maupun 

kesehatan manusia, apabila sampah dibiarkan terus menerus menumpuk dalam 

waktu yang lama. Bank sampah adalah tempat pengelolaan sampah yang 

dilakukan oleh masyarakat dengan cara memilah sampah untuk didaur ulang 

sehingga bernilai ekonomis. Dengan adanya bank sampah dapat mengurangi 

jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Kegiatan bank 

sampah melibatkan masyarakat mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, 

proses, pelaksanaan kegiatan, serta hasil yang didapat dalam pengelolaan sampah. 

Sehingga perlu adanya penelitian ini untuk melihat konsep bank sampah dengan 

rangkaian kegiatan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dalam upaya 

menanggulangi permasalahan sampah di wilayah pesisir. Konsep yang disusun 

berdasarkan dengan karakteristik masyarakat wilayah pesisir dilihat dari beberapa 

preseden bank sampah yang berhasil diterapkan pada wilayah  pesisir. Selain itu 

dengan adanya bank sampah dilakukan perhitungan pengurangan timbulan 

sampah pada wilayah pesisir.  

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, maka disusun tinjauan pustaka yang 

akan dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis dalam penelitian ini mengenai 

karakteristik masyarakat wilayah pesisir, konsep bank sampah, dan pengurangan 

timbulan sampah yang dapat dilihat berdasarkan tabel identifikasi variabel, tabel 

verifikasi, dan tabel penetapan variabel yang diuraikan sebagai berikut: 

 

2.7.1 Rangkuman Preseden Konsep Bank Sampah 

Pada tahap rangkuman preseden konsep bank sampah yaitu diuraikan 

mengenai resume atau rangkuman dari seluruh preseden bank sampah mengenai 

konsep yang diterapkan pada masing-masing bank sampah yang digunakan 

sebagai gambaran untuk menyusun konsep bank sampah di Kelurahan Bumi 

Waras yang diuraikan dalam tabel II.1 dibawah ini, yaitu sebagai berikut: 
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TABEL II.1  

RANGKUMAN PRESEDEN KONSEP BANK SAMPAH 

 
No Bank Sampah Benefit Program Kegiatan Partisipasi Masyarakat Teknik Operasional 

1 

Bank Sampah  

Pandakauwang di Desa 

Bajo Gorontalo  

1. Adanya reward dusun terbersih. 

1. Teknik Pengelolaan sampah 4R. 

2. Pelatihan keterampilan masyarakat 

dalam bentuk kerajinan. 

1. Nasabah Bank 

Sampah 

2. Pengelola Bank 

Sampah 

1. Waktu penyetoran 

setiap hari. 

2 
Bank Sampah di Kawasan 

Manado Sulawesi 

1. Pemanfaatan sampah organik 

dan non organik. 

2. Peningkatan ekonomi msyarakat. 

1. Pelatihan pemilahan sampah 

organik dan non organik. 

1. Nasabah Bank 

Sampah 

2. Pengelola Bank 

Sampah 

1. Pengambilan sampah ke 

rumah nasabah. 

3 

Bank Sampah Bintang 

Mangrove di Karang 

Anyar Surabaya 

1. Peningkatan ekonomi 

masyarakat. 

2. Adanya program simpan 

pinjam/menabung, membayar 

listrik, berobat, daur ulang, 

peduli lingkungan, penghijauan, 

serta taman bacaan. 

3. Adanya reward bagi masyarakat 

yang menabung. 

1. Pemilahan sampah organik dan 

non organik. 

2. Kegiatan setiap hari 

mengumpulkan sampah di pantai. 

3. Koordinasi seluruh masyarakat 

dalam pengelolaan bank sampah 

dan pelatihan masyarakat. 

4. Pengarahan dan penyuluhan bank 

sampah serta evaluasi setiap 1 

bulan sekali dan pembukuan 

capaian nasabah. 

1. Nasabah Bank 

Sampah 

2. Pengelola Bank 

Sampah 

1. Pengangkutan sampah 

dari rumah ke rumah. 

2. Mekanisme kerja bank 

sampah. 

4 
Bank Sampah di Desa 

Karanganyar Bandung 
1. Pemanfaatan pekarangan. 

1. Pelatihan keterampilan 

masyarakat. 

2. Kegiatan pembuatan lubang 

biopori, pembuatan dempol selama 

1 bulan. 

1. Nasabah Bank 

Sampah 

2. Pengelola Bank 

Sampah 
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No Bank Sampah Benefit Program Kegiatan Partisipasi Masyarakat Teknik Operasional 

3. Pemilahan sampah organik dan 

non organik. 

4. Menananm sayuran, obat-obatan, 

dan buah-buahan. 

5. Pembuatan produk kerajinan 

seperti tas, kantong belanja, 

dompet, tikar, dan lain-lain. 

5 

Bank Sampah di Kampung 

Karangresik, Kecamatan 

Cipedes, Kota Tasikmalaya 

1. Usaha simpan pinjam melalui 

koperasi dengan bunga rendah. 
1. Pembinaan warga perempuan. 

1. Nasabah Bank 

Sampah 

2. Pengelola Bank 

Sampah 

1. Penyerahan dan 

pengumpulan sampah 

setiap hari Rabu sejak 

pukul 8 hingga siang 

hari. 

6 
Bank Sampah di 

Cikapundung Bandung 

1. Adanya reward bagi nasabah. 

2. Terdapat beberapa pilihan jenis 

tabungan di Bank Sampah 

Bersinar (BSB). 

3. Adanya unit simpan pinjam. 

4. Pemanfaatan pekarangan 

menjadi vertical garde. 

1. Pelatihan pemilahan sampah 

organik dan non organik. 

2. Mengimplementasikan prinsip 3R. 

3. Menanam pohon secara individu. 

1. Nasabah Bank 

Sampah 

2. Pengelola Bank 

Sampah 

1. Pengambilan sampah ke 

rumah nasabah. 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020
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2.7.2 Identifikasi Variabel 

Pada tahap identifikasi variabel yaitu diuraikan beberapa referensi 

berdasarkan tinjauan pustaka, dimana pada tahap ini digunakan sebagai 

rangkuman yang menggambarkan karakteristik serta variabel yang digunakan 

untuk menyusun konsep bank sampah di Kelurahan Bumi Waras yang diuraikan 

dalam tabel II.2 di bawah ini, yaitu sebagai berikut: 

 

TABEL II.2  

IDENTIFIKASI VARIABEL 

 
No Variabel dan Komponen Sumber 

1. 

 Faktor Keberhasilan Bank Sampah 

a) Karakteristik Masyarakat 

1. Umur 

2. Jenis Pekerjaan 

3. Tingkat Pendidikan 

4. Jenis Kelamin 

b) Penilaian Kriteria 

1. Pemahaman Pengelolaan Sampah 

2. Teknis Manajemen Bank Sampah 

3. Faktor Ekonomi Nasabah 

4. Keberadaan Bangunan Bank Sampah 

5. Tokoh Masyarakat dan Peran Pemerintah Daerah 

6. Kompetensi (Prestise) 

Rr. Menna Ayu Aldilla, Chairul Abdi, dan 

M. Firmansyah (2015) 

Kajian Faktor Penentu Keberhasilan 

Pelaksanaan Bank Sampah Dengan 

Metode AHP (Analytical Hierarchy 

Process) dan SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat) di Kota Banjarbaru 

2. 

 Faktor Keberhasilan Bank Sampah 

1. Tingkat Pengetahuan 

2. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

3. Tingkat Dukungan Keluarga 

Muhtar Mochamad Solihin, Pudji 

Muljono, dan Dwi Sadono, (2019) 

Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam 

Pengelolaan Sampah melalui Bank 

Sampah di Desa Ragajaya, Bojonggede – 

Bogor  

3. 

 Faktor Yang  Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 

Faktor Internal 

1. Jenis Pekerjaan 

2. Tingkat Pendapatan 

3. Lamanya Tinggal 

4. Usia 

 

 

Slamet, 1994 (dalam Ragil Agus Prianto, 

2011) 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan 

Sampah Di Kelurahan Jombang Kota 

Semarang 
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No Variabel dan Komponen Sumber 

4. 

 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 

Faktor Eksternal 

1. Sarana dan Prasana 

2. Peran Pemerintah 

Aditya Nugrahaa, Surjono H. Sutjahjob, 

Akhmad Arif Amin (2018) 

Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat 

Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Melalui Bank Sampah Di Jakarta 

Selatan 

5. 

 Bentuk Partisipasi Pengelolaan Bank Sampah 

1. Penabung Sampah atau Nasabah 

2. Pelaksana Bank Sampah 

3. Pengepul atau Pembeli Sampah 

Permen Negara Lingkungan Hidup RI No. 

13 (2012)  

Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan 

Recycle Melalui Bank Sampah 

6. 

 Tema 

Konsep inovasi ATM (Address, Trush, Money), berupa kartu 

manual penyetor sampah . 

 Benefit 

Adanya reward dusun terbersih 

 Kegiatan 

Pelatihan keterampilan masyarakat dalam bentuk kerajinan. 

 Teknik Operasional 

Waktu Penyetoran Setiap Pagi. 

Dr. Raghel Yunginger, M.Si dan Meilan 

Demulawa, M.Sc (2019) 

ATM Bank Sampah Berbasis Masyarakat 

Sebagai Strategi Mendorong Lingkungan 

Bersih dan Sehat di Desa Bajo. 

7. 

 Tema 

Konsep Penghijauan. 

 Benefit 

1. Peningkatan ekonomi masyarakat. 

2. Adanya program simpan pinjam/menabung, membayar 

listrik, berobat, daur ulang, peduli lingkungan, penghijauan, 

serta taman bacaan. 

3. Adanya reward bagi masyarakat yang menabung. 

 Kegiatan 

1. Pemilahan sampah organik dan non organik. 

2. Kegiatan setiap hari mengumpulkan sampah di pantai. 

3. Koordinasi seluruh masyarakat dalam pengelolaan bank 

sampah dan pelatihan masyarakat. 

4. Pengarahan dan penyuluhan bank sampah serta evaluasi 

setiap 1 bulan sekali dan pembukuan capaian nasabah. 

 Teknik Operasional 

1. Pengangkutan sampah dari rumah ke rumah. 

2. Mekanisme kerja bank sampah. 

Shofiyatul Muntazah (2012) 

Pengelolaan Program Bank Sampah 

Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat 

di Bank Sampah Bintang Mangrove 

Kelurahan Gunung Anyar Tambak 

Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. 
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No Variabel dan Komponen Sumber 

8. 

 Tema 

Konsep partisipasi-emansipatoris. 

 Benefit 

Usaha simpan pinjam melalui koperasi dengan bunga rendah. 

 Kegiatan 

Pembinaan warga perempuan. 

 Teknik Operasional 

Penyerahan dan pengumpulan sampah setiap hari Rabu sejak 

pukul 8 hingga siang hari. 

Donna Asteria dan Heru Heruman (2016) 

Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi 

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 

di Tasikmalaya 

9. 

 Tema 

Program Karanganyar hijau (kelompok bank sampah dan 

kelompok kerajinan rumahan). 

 Benefit 

Pemanfaatan pekarangan. 

 Kegiatan 

1. Pelatihan keterampilan masyarakat. 

2. Kegiatan pembuatan lubang biopori, pembuatan dempol 

selama 1 bulan. 

3. Pemilahan sampah organik dan non organik. 

4. Menananm sayuran, obat-obatan, dan buah-buahan. 

5. Pembuatan produk kerajinan seperti tas, kantong belanja, 

dompet, tikar, dan lain-lain. 

 Partisipasi Masyarakat 

1. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. 

2. Adanya gotong royong dalam kebersihan lingkungan. 

Winar Nur Aisyah Fatimah (2016) 

Karanganyar Hijau Sebagai Program 

Pemberdayaan Masyarakat di desa 

Karanganyar. 

10. 

 Tema  

Konsep BRITS (Bunaken, Rapih, Indah, Tertib, dan Sehat) 

 Benefit 

1. Pemanfaatan sampah organik dan non organik. 

2. Peningkatan ekonomi msyarakat. 

 Kegiatan 

Pelatihan pemilahan sampah organik dan non organik. 

 Teknik Operasional 

Pengambilan sampah ke rumah nasabah. 

 

 

 

Chairul Nur Siregar (2014) 

Partisipasi Masyarakat dan Nelayan Dalam 

Mengurangi Pencemaran Air Laut di 

Kawasan Pantai Manado Sulawesi Utara. 
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No Variabel dan Komponen Sumber 

11. 

 Tema 

 Konsep Komunal dan penanganan dari rumah. 

 Benefit 

1. Adanya reward bagi nasabah. 

2. Terdapat beberapa pilihan jenis tabungan di Bank Sampah 

Bersinar (BSB). 

3. Adanya unit simpan pinjam. 

4. Pemanfaatan pekarangan menjadi vertical garde. 

 Kegiatan 

1. Pelatihan pemilahan sampah organik dan non organik. 

2. Mengimplementasikan prinsip 3R. 

3. Menanam pohon secara individu. 

 Teknik Operasional 

Pengambilan sampah ke rumah nasabah. 

Bintarsih Sekarningrum, Desi Yunita, dan 

Sri Sulastri (2017) 

Pengembangan Bank Sampah Pada 

Masyarakat di Bantaran Sungai 

Cikapundung. 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

 

2.7.3 Verifikasi Variabel 

Setelah diuraikan beberapa variabel penyusunan konsep bank sampah di 

Kelurahan Bumi Waras pada tahap identifikasi variabel yang dikemukanan oleh 

peraturan menteri maupun penelitian sebelumnya, langkah selanjutnya yaitu 

melakukan verifikasi variabel. Pada tahap verifikasi variabel yaitu adanya 

pemilihan variabel yang dianggap relevan dan adanya justifikasi pemilihan 

variabel. Justifikasi variabel dilihat berdasarkan karakteristik wilayah studi dan 

karakteristik masalah yang diangkat. Verifikasi variabel dalam penyusunan 

konsep bank sampah di Kelurahan Bumi Waras diuraikan dalam tabel II.3, yaitu 

sebagai berikut:  
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TABEL II.3  

VERIFIKASI VARIABEL 

 
Komponen A B C D E F G H I J K Ket Justifikasi Verifikasi 

KARAKTERISTIK MASYARAKAT 

Usia √  √       

 

 Dipilih 

Usia berpengaruh dalam aktivitas kegiatan bank sampah dimana 

adanya perbedaan usia produktif kerja berusia 15-64 tahun dan usia 

non produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. 

Usia dijadikan sebagai faktor 

kemampuan dan kekuatan dalam 

mengikuti kegiatan bank sampah yang 

disesuaikan dengan lokasi studi.  

Jenis Pekerjaan √  √       

 

 Dipilih 

Jenis Pekerjaan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk 

terlibat dalam pengelolaan sampah baik dalam nasabah, pengelola 

bank sampah, maupun pengepul 

Jenis Pekerjaan menentukan waktu 

yang dimiliki untuk telibat dalam 

pengelolaan bank sampah. 

Tingkat Pendidikan √         

 

 Dipilih 

Pendidikan berperan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat 

untuk membiasakan diri memilah atau membuang sampah secara 

bijak 

Pendidikan dilihat untuk mengetahui 

kemampuan masyarakat dalam 

memilah sampah dan kemampuan 

untuk menjadi pengelola bank sampah.   

Jenis Kelamin √         

 

 Dipilih 

Jenis Kelamin menjadi penentu karena masyarakat pesisir wanita 

lebih banyak waktu dirumah dan dapat berpartisipasi dalam 

pengelolaan bank sampah. 

Semua gender atau jenis kelamin dapat 

berpartisipasi dalam pengelolaan bank 

sampah. 

Tingkat Pendapatan   √       

 

 Dipilih 

Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kemauan masyarakat 

dalam partisipasi mengelola sampah untuk menghasilkan 

pendapatan berupa uang. 

Tingkat pendapatan yang semakin 

rendah kemauan dalam berpartisipasi 

tinggi untuk mendapatkan penghasilan. 

Tingkat Pengetahuan  √        

 

 Dipilih 

Tingkat pengetahuan berperan dalam pemahaman dan kesadaran 

masyarakat untuk memilah atau membuang sampah berdasarkan 

jenisnya. 

Semakin luas pengetahuan masyarakat 

akan semakin aktif keikutsertaan dalam 

program bank sampah. 
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Komponen A B C D E F G H I J K Ket Justifikasi Verifikasi 

Lamanya Tinggal   √       

 

 
Tidak 

Dipilih 

Lamanya tempat tinggal tidak dapat menentukan konsep bank 

sampah yang akan diterapkan. 

Dalam menentukan konsep yang sesuai 

tidak membutuhkan data mengenai 

tempat tinggal. 

Peningkatan 

Ekonomi Nasabah 
√         

 
 

Tidak 

Dipilih 

Komponen faktor ekonomi ditentukan secara mendetail jika bank 

sampah telah terlaksana. 

Faktor ekonomi nasabah dapat dilihat 

setelah adanya bank sampah. 

Tingkat Dukungan 

Keluarga 
 √        

 
 

Tidak 

Dipilih 

Tingkat dukungan keluarga terlalu mendalam dan mendetail serta 

tingkat dukungan harus membutuhkan waktu lama. 

Tidak relevan untuk menentukan 

konsep bank sampah.  

FAKTOR KEBERHASILAN 

Keberadaan 

Bangunan 
√         

 

 Dipilih 

Keberadaan bangunan berkaitan dengan jarak lokasi dan keadaan 

fisik bangunan dimana semakin dekat jarak dengan masyarakat 

maka semakin tinggi partisipasi dalam pengelolaan bank sampah. 

Keberadaan bangunan berkaitan 

dengan konsep bank sampah dengan 

penggantian nama menjadi lokasi bank 

sampah. 

Tokoh Masyarakat √         

 

 Dipilih 

Tokoh  masyarakat berhubungan dengan sosialiasi dan penyebaran 

informasi mengenai bank sampah serta sebagai pengawas dalam 

tindakan pengelolaan bank sampah. 

Keberadaan tokoh masyarakat 

digunakan sebagai pengendali dalam 

pengelolaan bank sampah 

Peran Pemerintah 

Daerah 
√   √      

 

 
Tidak 

Dipilih 

 

Peran pemerintah digunakan pada saat bank sampah sudah 

terealisasi. 

Peran pemerintah tidak dapat 

digunakan sebagai perumusan bank 

sampah. 

Tingkat Ketersediaan 

Sarana dan Prasarana 
 √  √      

 

 Dipilih 

 

Berkaitan dengan fasilitas yang berguna untuk membantu proses 

kegiatan bank sampah. 

 

Sarana prasarana yang memadai akan 

memudahkan masyarakat untuk dapat 

berpartisipasi. 
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Komponen A B C D E F G H I J K Ket Justifikasi Verifikasi 

BENEFIT 

Adanya reward bagi 

masyarakat. 
     √ √   √  Dipilih 

Reward digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam program bank sampah. 

Reward yang diberikan setelah 

mengikuti program bank sampah yang 

ditentukan oleh masyarakat. 

Peningkatan ekonomi 

masyarakat 
√     √ √ √ √ √ √ 

Tidak 

Dipilih 

Peningkatan ekonomi tidak dapat digunakan untuk merumuskan 

konsep bank sampah karena dapat dilihat setelah bank sampah 

terlaksana. 

Peningkatan ekonomi dijadikan 

kesimpulan setelah berhasilnya 

pelaksanaan bank sampah. 

Adanya program 

simpan pinjam 
      √ √  √  Dipilih 

Program simpan pinjam berkaitan dengan keinginan masyarakat 

untuk berpartisipasi dimana program ini dapat memberikan bantuan 

pinjaman uang yang ditukarkan dengan sampah. 

Simpan pinjam dilaksanakan dengan 

ketentuan dan syarat tertentu. 

Pemanfaatan 

pekarangan. 
        √ √  Dipilih 

Pemanfaatan pekarangan berkaitan dengan kebersihan dan keasrian 

lingkungan sehingga mengajarkan masyarakat untuk hidup bersih. 

 

Pemanfaatan pekarangan untuk 

digunakan sebagai menanam buah atau 

sayuran. 

Terdapat beberapa 

pilihan jenis tabungan 
         √  

Tidak 

Dipilih 

Pilihan jenis tabungan termasuk kedalam reward, jika dipisahkan 

akan semakin mendetail. 

Pilihan jenis tabungan sudah termasuk 

dalam reward. 

PROGRAM KEGIATAN 

Pelatihan 

keterampilan 

masyarakat 

     √ √  √ √  Dipilih 

Keterampilan masyarakat berkaitan untuk mengelola sampah yang 

dihasilkan sehingga mampu bernilai ekonomis dan mengurangi 

timbulan sampah. 

Pelatihan keterampilan untuk 

menghasilkan barangseperti kerajinan. 

Pemilahan sampah 

organik dan non 

organik 

      √  √ √ √ Dipilih 

Pemilahan sampah organik dan non organik berkaitan dengan 

partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sebelum disetorkan 

ke bank sampah. 

 

Pemilahan dilakukan sebelum 

disetorkan ke bank sampah sebagai 

pelatihan masyarakat. 
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Komponen A B C D E F G H I J K Ket Justifikasi Verifikasi 

Pengumpulan sampah 

di pantai 
      √     Dipilih 

Kegiatan pengumpulan sampah berkaitan dengan pengurangan 

sampah yang ada di kawasan pesisir. 

Pengumpulan sampah di pinggiran 

pesisir ditentukan berdasarkan kondisi 

dan waktu yang dimiliki masyarakat 

dan diganti menjadi gotong royong. 

Koordinasi seluruh 

masyarakat dalam 

pengelolaan bank 

sampah 

      √     
Tidak 

Dipilih 

Untuk dapat koordinasi dilakukan secara mendetail dan mendalam 

tidak sesuai dengan tujuan untuk merumuskan konsep bank 

sampah. 

Koordinasi dapat dilakukan setelah 

bank sampah terealisasi yang 

bekerjasama anatara pemerintah dan 

masyarakat. 

Pengarahan dan 

penyuluhan bank 

sampah 

      √     Dipilih 

Pengarahan dan penyuluhan berkaitan dengan kegiatan masyarakat 

dalam program bank sampah yang digunakan untuk mengawasi 

masyarakat. 

 

Pengarahan dan penyuluhan dilakukan 

penjadwalan yang disepakati dengan 

masyarakat. 

Pembinaan warga 

perempuan 
       √    

Tidak 

Dipilih 

Pembinaan dilakukan oleh semua masyarakat dan tidak dibataskan 

oleh warga perempuan saja. 

Tidak sesuai untuk membuat 

perumusan konsep bank sampah karena 

tidak melibatkan seluruh masyarakat. 

Kegiatan pembuatan 

lubang biopori dan 

pembuatan dempol 

 

 

        √   
Tidak 

Dipilih 

Kegiatan pembuatan biopoi berdasarkan observasi tidak dapat 

dilakukan pada wilayah studi karena kepadatan bangunan dan tidak 

adanya lahan berupa tanah untuk pembuatan lubang biopori. 

Kegiatan pembuatan lubang biopori 

tidak dapat dilakukan pada wilayah 

pesisir karena tidak adanya lahan. 

Menanam sayuran, 

obat-obatan, dan 

buah-buahan 

        √   
Tidak 

Dipilih 

Menanam sayur berdasarkan observasi tidak dapat dilakukan pada 

wilayah studi karena kepadatan bangunan dan tidak adanya lahan 

berupa tanah untuk bercocok tanam. 

Dalam kegiatan menanam tidak dapat 

dilakukan karena masyarakat tidak 

memiliki lahan dan pekarangan. 
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Komponen A B C D E F G H I J K Ket Justifikasi Verifikasi 

Pembuatan produk 

kerajinan 
     √   √  √ Dipilih 

Pembuatan produk kerajinan berkaitan dengan pemanfaatan sampah 

sehingga dapat mengurangi sampah masyarakat dan dijadikan 

barang yang bernilai ekonomis. 

Pembuatan produk kerajinan melalui 

pelatihan masyarakat. 

Mengimplementasika

n prinsip 3R 
         √  Dipilih 

Kegiatan pengimplementasian 3R berkaitan dengan program bank 

sampah dimana pemahaman masyarakat dalam pengelolaan 

sampah. 

Pengimplementasian pada masyarakat 

sebagai pengetahuan dalam 

pengelolaan sampah. 

Menanam pohon 

secara individu 
         √  

Tidak 

Dipilih 

Kegiatan ini terlalu mendalam dan mendetail ke individu sehingga 

tidak dapat dilakukan pemantauan dalam proses kegiatan. 

Variabel terlalu mengarah ke individu 

dan tidak mencapai sasaran untuk 

menyusun konsep individu. 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Penabung Sampah 

atau Nasabah 
    √     

 
 

Tidak 

Dipilih 
Variabel ini masuk kedalam keterlibatan masyarakat. 

Variabel tidak dapat dijadikan sebagai 

pertanyaan secara terpisah.  

Pelaksana Bank 

Sampah 
    √     

 

 
Tidak 

Dipilih 

 

Variabel ini masuk kedalam keterlibatan masyarakat. 

 

Variabel tidak dapat dijadikan sebagai 

pertanyaan secara terpisah.  

Pengepul atau 

Pembeli Sampah 
    √     

 
 

Tidak 

Dipilih 
Variabel ini masuk kedalam keterlibatan masyarakat. 

Variabel tidak dapat dijadikan sebagai 

pertanyaan secara terpisah.  

Keterlibatan 

masyarakat dalam 

pengelolaan bank 

sampah 

        √ 

 

 Dipilih 
Variabel ini berkaitan dengan keingnan masyarakat dalam keterlibat 

pengelolaan bank sampah. 

Variabel ini akan menentukan 

penentuan keterlibatan masyarakat 

dalam program bank sampah. 

Gotong royong untuk 

kebersihan  
        √ 

 
 

Tidak 

Dipilih 

Variabel gotong royong tidak spesifik dan telah masuk dalam 

variabel kegiatan membersihkan sampah. 

Variabel tidak dapat mendeskripsikan 

perumusan konsep dalam bank sampah. 
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Komponen A B C D E F G H I J K Ket Justifikasi Verifikasi 

TEKNIK OPERASIONAL 

Teknis Manajemen 

Bank Sampah 
√    √     

 

 
Tidak 

Dipilih 

Variabel terlalu mendalam yaitu masuk dalam pengelolaan setelah 

terlaksana bank sampah sehingga melebihi batasan sasaran. 

Komponen ini dapat dilaksanakan jika 

konsep bank sampah telah terpilih dan 

terealisasi. 

Waktu Penyetoran      √  √  
 

 Dipilih 
Waktu penyetoran digunakan untuk menentukan waktu luang yang 

dimiliki masyarakat untuk menyetorkan sampah ke bank sampah. 

Waktu penyetoran disesuaikan dengan 

kondisi masyarakat. 

Pengangkutan 

sampah 
      √   

√ 
√ Dipilih 

Pengangkutan sampah digunakan dalam menentukan jenis 

pengangkutan oleh masyarakat. 

Pengangkutan sampah dijadikan 

penentuan jenis pengangkutan sampah. 

Mekanisme kerja 

bank sampah 
      √   

 

 Dipilih 
Variabel ini untuk menentukan peran masyarakat dalam 

pengelolaan bank sampah. 

Mekanisme diubah menjadi pengelola 

bank sampah karena beberapa 

komponen telah dijabarkan.  

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020  

 

KETERANGAN: 

A    : Rr. Menna Ayu Aldilla, Chairul Abdi, dan M. Firmansyah (2015) 

B    : Muhtar Mochamad Solihin, Pudji Muljono, dan Dwi Sadono (2019) 

C    : Slamet, 1994 (dalam Ragil Agus Prianto, 2011) 

D    : Aditya Nugrahaa, Surjono H. Sutjahjob, Akhmad Arif Amin (2018) 

E    : Permen Negara Lingkungan Hidup RI No. 13 (2012) 

F    : Dr. Raghel Yunginger, M.Si dan Meilan Demulawa, M.Sc (2019) 

G    : Shofiyatul Muntazah (2012) 

H    : Donna Asteria dan Heru Heruman (2016) 

I      : Winar Nur Aisyah Fatimah (2016) 

J     : Chairul Nur Siregar (2014) 

K    : Bintarsih Sekarningrum, Desi Yunita, dan Sri Sulastri (2017) 
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2.7.4 Hasil Sintesa Variabel 

Setelah dilakukan verifikasi variabel dilakukan penetapan variabel dimana 

dalam tahap ini merupakan tahap terakhir hasil variabel yang digunakan untuk 

mengetahui batasan dalam penjabaran sub variabel sehingga pembahasan tidak 

keluar dari sasaran penelitian. Pada tahap penetapan variabel yaitu digunakan 

sebagai landasan dari penelitian yang berisi sumber, variabel terpilih, serta skala 

yang ditentukan dalam penelitian dengan diuraikan dalam tabel II.4 di bawah ini 

yaitu sebagai berikut: 
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Tabel II.4  

HASIL SINTESA VARIABEL 

 
Variabel Sub Variabel Definisi Skala 

Karakteristik Masyarakat 

Usia 

Berdasarkan pernyataan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usia 

adalah lama hidup seseorang atau sejak manusia dilahirkan atau 

diadakan. Berdasarkan BPS, perbedaan usia dapat memunculkan 

golongan tua dan golongan muda dimana usia produktif kerja berusia 

15-64 tahun dan usia non produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 

tahun. 

 17-25 tahun. 

 26-35 tahun. 

 36-45 tahun. 

 46-55 tahun. 

 56-65 tahun. 

 >65 tahun. 

Jenis Pekerjaan 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jenis pekerjaan 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau ditugaskan di 

lokasi tempat kerja baik pemerintahan maupun non pemerintahan.  

Jenis pekerjaan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk 

terlibat dalam pengelolaan sampah baik dalam nasabah, pengelola 

bank sampah, maupun pengepul. 

 IRT 

 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

 Pelajar 

 Pegawai Swasta 

 Tidak Bekerja 

 Nelayan 

 Buruh 

 Lainnya 

Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tingkat 

pendidikan yaitu tahapan dalam pendidikan yang berkelanjutan dan 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta pendidik, 

pengembangan pengetahuan, serta tujuan pendidikan yang 

dicantumkan dalam kurikulum. 

 Tidak Sekolah 

 SD 

 SMP 

 SMA 

 Diploma  

 Sarjana  
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Variabel Sub Variabel Definisi Skala 

Tingkat Pendapatan 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pendapatan 

merupakan upah dan gaji atas jam kerja atau pekerjaan yang telah 

diselesaikan. Penggolongan menurut BPS yaitu pendapatan rendah 

<1.500.000, pendapatan sedang 1.500.000-2.500.000, pendapatan 

tinggi 2.500.000-3.500.000, dan pendapatan sangat tinggi yaitu 

>3.500.000. 

 <1.500.000 

 1.500.000-2.500.000 

 2.500.000-3.500.000 

 >3.500.000 

Tingkat Pengetahuan 

Berdasarkan KBBI, tingkat pengetahuan adalah segala sesuatu 

informasi yang diketahui masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki 

dapat menentukan tingkat partisipasi dalam mengelola sampah untuk 

membedakan jenis sampah. 

 Dapat membedakan sampah organik dan 

non organik 

 Tidak dapat membedakan sampah organik 

dan non organik 

Jenis Kelamin 
Berdasarkan KBBI, jenis kelaim adalah sifat (keadaan) yang 

membedakan manusia jantan atau betina. 

 Laki-Laki 

 Perempuan 

Faktor Keberhasilan 

Keberadaan Bangunan 
Keberadaan bangunan merupakan letak lokasi bangunan bank 

sampah dari rumah penduduk. 

 200 m 

 300 m 

 500 m  

Tokoh Masyarakat 
Berdasarkan Setyoadi (2018) tokoh masyarakat yaitu seseorang yang 

berpengaruh dalam mempelopori pengelolaan sampah di lingkungan. 

 Ada  

 Tidak ada 

Ketersediaan Sarana dan 

Prasarana 

Berdasarkan Setyoadi (2018) bahwa sarana dan prasarana merupakan 

fasilitas yang tersedia di wilayah tertentu dan berguna untuk 

membantu dalam proses pengelolaan sampah. 

 Tidak ada 

 Tong Sampah 

 Timbangan 

 Mesin Pencacah 

 Gerobak 
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Variabel Sub Variabel Definisi Skala 

Benefit 

Reward Bagi Masyarakat 

Reward merupakan suatu bentuk penghargaan atau imbalan jasa yang 

diberikan masyarakat karena telah berpartisipasi atau berhasil dalam 

melaksanakan program pengelolaan bank sampah. 

 Uang Tunai 

 Tabungan Umum 

 Tabungan Pendidikan  

 Tabungan Listrik 

 Tabungan Kesehatan 

 Tabungan Hari Raya 

 Sembako 

 Tabungan Kelompok 

Program Simpan Pinjam 

Dengan Pembayaran 

Menggunakan Sampah 

Program simpan pinjam yaitu keuntungan yang diberikan oleh bank 

sampah yang dapat dinikmati nasabah bank sampah dengan syarat 

dan ketentuan yang berlaku yaitu batas maksimal peminjaman 

sebesar 500.000 dengan pengembalian berupa sampah yang 

dikumpulkan setiap minggunya dengan berat minimal dan jenis 

sampah yang telah ditentukan oleh bank sampah. 

 Ya 

 Tidak 

 

Jika ya, Syarat dan Ketentuan: Peminjaman 

satu kali sebulan setelah peminjaman lunas.  

 <150.000 – pengumpulan sampah 1 kali 

seminggu (minimal 1 kg sampah dengan 

jenis plastik dan kaleng bersih). 

 150.000-250.000 – pengumpulan 2 kali 

seminggu (minimal 1,5 kg sampah dengan 

jenis plastik dan kaleng bersih). 

 250.000-350.000 – pengumpulan 3 kali 

seminggu (minimal 2 kg sampah dengan 

jenis plastik dan kaleng bersih). 
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Variabel Sub Variabel Definisi Skala 

 350.000-500.000 – pengumpulan sampah 

setiap hari (minimal 3 kg sampah dengan 

jenis plastik dan kaleng bersih). 

Pemanfaatan Pekarangan 

Pemanfaatan pekarangan yaitu pekarangan yang dimanfaatkan untuk 

kegiatan bercocok tanam nasabah seperti sayuran, buah-buahan, serta 

tanaman lain dengan bibit yang diberikan oleh bank sampah. 

 Bersedia 

 Tidak Bersedia 

Kegiatan 
Pelatihan Keterampilan 

Masyarakat 

Pelatihan keterampilan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melatih 

keahlian serta ketrampilan yang dimiliki masyarakat untuk mengelola 

sampah menjadi bahan beguna dan bernilai ekonomis. Pelatihan 

keterampilan dapat berupa pembuatan barang kerajinan, pembuatan 

pupuk kompos, serta keterampilan untuk bercocok tanam.  

 Bersedia 

 Tidak Bersedia 

 

Jika ya, pemilihan waktu pelatihan: 

1. Hari 

 Senin 

 Selasa 

 Rabu 

 Kamis 

 Jumat 

 Sabtu 

 Minggu  

2. Waktu 

 08.00-10.00 WIB 

 13.00-15-00 WIB 

 15.00-17.00 WIB 
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Variabel Sub Variabel Definisi Skala 

Pemilahan Sampah 
Pemilahan sampah yaitu cara membedakan jenis sampah berupa 

sampah organik dan non organik.  

 Bersedia 

 Tidak Bersedia 

Gotong Royong 

Gotong royong yaitu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama 

oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti bersih-bersih 

pantai, kerja bakti membersihkan lingkungan, maupun kerja sama 

dalam pembangunan bank sampah.  

 Bersedia 

 Tidak Bersedia 

 

 

Jika bersedia, waktu kegiatan pengumpulan 

sampah di pantai:  

 1 kali seminggu 

 2 kali sebulan 

 1 kali sebulan 

 Lainnya  

Pengarahan dan Penyuluhan 

Bank Sampah 

Pengarahan dan penyuluhan yaitu kegiatan pembekalan dan 

bimbingan kepada masyarakat dalam bank sampah. Pengarahan dan 

penyuluhan dilakukan secara intensif sehingga hasil yang didapatkan 

efektif dan efisien. Pengarahan dan penyuluhan berupa informasi 

mengenai bank sampah, manfaat, mekanisme bank sampah, serta 

pendampingan dalam pencatatan hingga penimbangan dalam bank 

sampah. 

 Bersedia 

 Tidak Bersedia 

Pembuatan Produk Kerajinan 

Pembuatan produk kerajinan yaitu kegiatan memanfaatkan sampah 

menjadi barang berguna dan bernilai ekonomis. Produk kerajinan 

dapat berupa tas, kantong belanja, dompet, tikar, serta tempat pensil. 

 

 Bersedia 

 Tidak Bersedia 
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Variabel Sub Variabel Definisi Skala 

Implementasi 3R 

Implementasi 3R yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi 

sampah, menggunakan kembali sampah, serta mendaur ulang 

sehingga dapat mengurangi timbulan sampah. 

 Pernah 

 Belum pernah 

Partisipasi Masyarakat 

Keterlibatan Masyarakat 

Dalam Pengelolaan Bank 

Sampah 

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah yaitu 

masyarakat dapat berperan dalam nasabah, pengelola yaitu sebagai 

karyawan di bank sampah, atau sebagai pengepul yang membeli serta 

menjual sampah. 

 Nasabah 

 Pengelola Bank Sampah 

 Pengepul 

Teknis Operasional 

Waktu Penyetoran 

Waktu penyetoran yaitu waktu yang digunakan masyarakat untuk 

menyetorkan sampah di bank sampah sesuai dengan kondisi 

masyarakat. 

 08.00-10.00 WIB 

 13.00-15-00 WIB 

 15.00-17.00 WIB 

Pengangkutan Sampah 

Pengangkutan sampah yaitu adanya jenis pengangkutan secara 

individu yaitu membawa sampah langsung ke bank sampah serta 

penjemputan sampah ke rumah nasabah oleh karyawan bank sampah.  

 Individu 

 Petugas Bank Sampah 

Pengelola Bank Sampah 
Pengelola bank sampah yaitu masyarakat yang berpartisipasi dalam 

pengelolaan bank sampah sebagai pencatatan hingga pengangkutan. 

 Pencatatan 

 Penimbangan 

 Pengangkutan 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

 


