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Kata kunci: Fungsi Sosial Ekonomi, Bank Sampah 

Desa Penundan adalah salah satu desa yang memiliki permasalahan 

terhadap sampah. Salah satu upaya penanganan masalah sampah yaitu melalui 

pendirian Bank Sampah Kita Sejahtera. Bank sampah merupakan alternatif untuk 

pembangunan hijau yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan 

menabung sampah serta menjaga kualitas lingkungan melalui aktifitas pengolahan 

sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui alasan masyarakt 

Desa Penundan membentuk Bank Sampah Kita Sejahtera, 2) Untuk mengetahui 

pelaksanaan program Bank Sampah Kita Sejahtera di Desa Penundan, 3) Untuk 

mengetahui kontribusi Bank Sampah Kita Sejahtera terhadap kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat Desa Penundan. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fungsionalisme. Lokasi penelitian berada di Desa Penundan, 

Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Subjek penelitian adalah anggota 

Bank Sampah Kita Sejahtera. Informan terdiri dari delapan informan utama dan 

lima informan pendukung. Pengumpulan data dilakukan dilakukan dengan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah 

teknik triangulasi data. Teknik analisis data mencakup empat hal, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. 

Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah Teori Fungsionalisme dari 

Robert K. Merton. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Alasan masyarakat Desa Penundan 

membentuk Bank Sampah Kita Sejahtera karena kurangnya kepedulian 

masyarakat Penundan terhadap kebersihan lingkungan dan faaktor ekonomi, 

2)Program Bank Sampah Kita Sejahtera terdiri dari Pelatihan Bank Sampah, Pilah 

Pilih Sampah, Hibah Sampah, dan Program Menabung Sampah, 3) Kontribusi 

sosial dari adanya bank sampah adalah: a) Memberikan kegiatan baru bagi 

nasabah; b) Menumbuhkan sikap peduli lingkungan; dan c) Merekatkan hubungan 

antar warga. Sedangkan kontribusi ekonomi dengan adanya Bank Sampah yaitu 

Sebagai tambahan pendapatan keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebagai 

tabungan. 

Saran yang dapat dikemukakan penulis antara lain: 1) Seluruh anggota 

Bank Sampah Kita Sejahtera sebaiknya melakukan sosialisasi dan mengajak 

kepada masyarakat Desa Penundan untuk ikut serta menjadi anggota bank sampah 

2) Bagi Pengepul, sebaiknya mengambil sampah di Bank Sampah Kita Sejahtera 

sesuai jadwal yang telah ditentukan, 3) Bank Sampah Kita Sejahtera perlu 

mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan desa untuk dapat lebih maju. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

  Sampah merupakan salah satu penyebab masalah lingkungan. 

Banyaknya sampah yang dibiarkan begitu saja berserakan dapat 

menimbulkan banyak masalah, terutama bagi lingkungan. Beberapa hal 

pokok yang menyebabkan timbulnya masalah lingkungan antara lain adalah 

tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, meningkatnya kualitas dan 

kuantitas limbah, adanya pencemaran lintas negara (MKU UNNES, 2010:18). 

 Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi 

baik industri maupun domestik (rumah tangga), sementara di dalam UU No 

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa 

kegiatan sehari-hari manusia dalam proses alam yang berbentuk padat bersifat 

dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi 

dan dibuang ke lingkungan (Ruski, 2014). Sumber-sumber sampah berasal 

dari berbagai macam, beberapa diantaranya adalah sampah yang berasal dari 

pemukiman (domestic wastes) dan sampah yang berasal dari industri 

(industrial wastes). Volume sampah yang dihasilkan di masyarakat setiap 

harinya akan mengalami kenaikan sejalan dengan pertambahan jumlah 

penduduk. Setiap harinya baik rumah tangga maupun industri melakukan 

produksi, dari proses produksi tersebut maka menimbulkan sampah baik 

sampah organik maupun sampah non organik. Sampah organik merupakan 



2 
 

 

sampah yang dapat diurai oleh mikroorganisme, sehingga keberadaannya 

tidak begitu merusak lingkungan, sedangkan sampah anorganik merupakan 

sampah yang tidak bisa hancur jika diurai mikroorganisme sehingga perlu 

pengolahan lebih lanjut supaya tidak mencemari lingkungan.

  Sampah menjadi salah satu persoalan yang banyak dijumpai di 

masyarakat karena selain dapat mencemari lingkungan, sampah juga dapat 

mengganggu kesehatan karena dapat menjadi tempat berkembangbiaknya 

berbagai sumber penyakit. Desa Penundan adalah salah satu desa yang 

memiliki permasalahan terhadap sampah, yaitu rendahnya tingkat kebersihan 

lingkungan akibat sampah. Banyaknya sampah yang dihasilkan masyarakat 

belum diolah secara bijaksana, ditambah lagi dengan ketiadaan TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) sehingga masyarakat desa Penundan membiarkan 

sampah-sampah yang ada menumpuk di samping-samping atau belakang 

rumah mereka untuk kemudian di bakar. Masyarakat membakar sampah baik 

sampah organik dan sampah anorganik. Hal tersebut merupakan kebiasaan 

buruk yang berdampak negatif bagi kesehatan. Tumpukan sampah merupakan 

sumber kehidupan berbagai jenis kuman yang dapat mengganggu kesehatan 

masyarakat, dan juga asap dari pembakaran sampah dapat mencemari 

lingkungan baik lingkungan darat dan lingkungan udara sehingga dapat 

menyebabkan pencemaran udara dan mengganggu kesehatan masyarakat dari 

asap pembakaran sampah tersebut.

  Desa Penundan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Banyu 

Putih, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah. Desa Penundan merupakan 



3 
 

 

salah satu desa yang mempunyai permasalahan terhadap lingkungan, 

khususnya sampah. Setiap hari masyarakat Desa Penundan menghasilkan 

sampah, baik sampah rumah tangga ataupun sampah pabrik, sehingga resiko 

pencemaran lingkungan relatif besar, ditambah lagi belum adanya Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di daerah ini sehingga sampah yang ada 

belum dapat diatasi dengan maksimal. 

Penanggulangan yang serius sangat dibutuhkan untuk mengatasi 

produksi sampah agar kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan 

paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu paradigma 

kumpul-angkut-buang menjadi pengeloaan yang bertumpu pada pengurangan 

sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna 

agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun 

masyarakat luas melaksanakan kegiatan timbunan sampah, pendauran ulang 

dan pemanfaatan kembali sampah atau yang dikenal dengan sebutan Reduce, 

Reuse dan Recycle (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram 

(Kementerian Lingkungan Hidup, 2012).

Salah satu upaya penanganan masalah sampah yaitu melalui pendirian 

Bank Sampah. Bank Sampah merupakan salah satu wujud pembangunan 

yang berwawasan lingkungan. Menurut Agus Salim (2002:263), 

pembangunan adalah suatu proses perencanaan sosial yang dilakukan oleh 

birokrat perencana pembangunan, untuk membuat perubahan sosial yang 
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akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

Menurut Budiman (dalam Salim, 2002:263), ukuran pencapaian hasil 

pembangunan paling tidak harus mencakup lima unsur, salah satu unsur 

penting itu adalah pelestarian lingkungan dengan meminimalisir terjadinya 

kerusakan lingkungan.

Peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mewajibkan 

produsen melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk dengan 

menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang 

menimbulkan sampah sesedikit mungkin, menggunakan bahan baku produksi 

yang dapat didaur ulang dan diguna ulang dan/atau menarik kembali sampah 

dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang. 

Sampah tidak hanya sekedar barang yang tidak berguna dan dibuang begitu 

saja, namun dalam Bank Sampah, sampah merupakan barang yang memiliki 

nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Bank sampah bisa dikatakan sebagai 

pembangunan hijau untuk membentuk sebuah perekonomian yang dapat 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui aktifitas 

pemilahan dan pengumpulan sampah, dan juga dapat dijadikan tambahan 

pendapatan bagi masyarakat dengan menabung sampah dan memperoleh 

uang (Hartoyo, 2013). Hal ini juga telah diterapkan oleh Desa Penundan, 

Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang, untuk mengatasi masalah 
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sampah dan sebagai tambahan pendapatan masyarakat. Bank Sampah yang 

ada di Desa Penundan bernama “Bank Sampah Kita Sejahtera.”

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Fungsi Sosial Ekonomi dalam Pengelolaan Bank 

Sampah di Desa Penundan, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang.”

B. RUMUSAN MASALAH 

  Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan masyarakat Desa Penundan membentuk Bank 

Sampah Kita Sejahtera? 

2. Bagaimana pelaksanaan program Bank Sampah Kita Sejahtera di Desa 

Penundan? 

3. Bagaimana kontribusi Bank Sampah Kita Sejahtera terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Penundan? 

C. TUJUAN PENELITIA

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui alasan masyarakt Desa Penundan membentuk Bank 

Sampah Kita Sejahtera 

2. Mengetahui pelaksanaan program Bank Sampah Kita Sejahtera di Desa 

Penundan 

3. Mengetahui kontribusi Bank Sampah Kita Sejahtera terhadap 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Penundan 



6 
 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Secara teoritis, manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Menambah pengetahuan bagi pembaca tentang Bank Sampah 

b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan 

Bank Sampah 

c. Menambah khasanah Ilmu Pengetahuan Sosial yaitu ilmu pengetahuan 

Sosiologi Antropologi, khususnya Soisologi Ekonomi 

2. Secara praktis, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Memberikan gambaran dan menambah wawasan bagi masyarakat 

umum tentang Bank Sampah 

b. Memberikan informasi mengenai kontribusi sosial ekonomi dari bank 

sampah 

E. BATASAN ISTILAH 

Penelitian ini perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-hal yang 

diteliti untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman 

dalam mengartikan atau menafsirkan serta membatasi permasalahan yang 

ada.

1. Fungsi Sosial Ekonomi

Menurut KBBI, pengertian fungsi adalah kegunaan suatu hal bagi 

hidup suatu masyarakat. Pengertian fungsi social-ekonomi yang dimaksud 
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dalam penelitian ini adalah kegunaan bank sampah bagi kehidupan social 

dan ekonomi masyarakat. 

2. Pengelolaan Sampah

Sampah erat kaitannya dengan kebersihan dan kesehatan 

masyarakat. Lingkungan yang bersih dari sampah lebih sehat 

dibandingkan lingkungan dengan banyak sampah, karena dari sampah 

tersebut hidup berbagai mikroorgnisme dan juga binatang serangga 

sebagai penyebar penyakit. Pencemaran lingkungan juga banyak 

disebabkan karena permasalahan sampah. Oleh karena itu sampah harus 

dikelola dengan baik agar tidak mengganggu atau mengancam kesehatan 

dan mencemari lingkungan.  

Pengelolaan sampah yang dimaksud adalah pengolahan sampah 

sedemikian rupa (meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan daur ulang) 

sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan 

pencemaran lingkungan.

3. Bank Sampah

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan 

kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 

2008:2).

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak 

dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi 
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dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang (Notoatmodjo, 2007:187). 

Menurut Undang-Undang RI No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah Pasal 1 “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 

dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. 

Sustaining Partnership (dalam Ruski, 2014) mengatakan bahwa 

Bank Sampah merupakan sistem pengolahan sampah berbasis rumah 

tangga dengan memberikan ganjaran berupa uang kepada mereka yang 

berhasil memilah dan menyetor sampah. Besarnya uang tergantung dari 

jenis sampah. Di masyarakat, dikenal dengan sebutan lapak pemulung.

Bank Sampah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat 

menabung sampah, dimana sampah yang ditabung pada bank sampah 

adalah sampah limbah rumah tangga yang mempunyai nilai ekonomis. 

Sampah yang memiliki nilai ekonomis atau nilai jual adalah sampah yang 

dapat dimanfaatkan. Jika dalam bank-bank umumnya yang disetorkan 

berupa uang, sedangkan dalam bank sampah yang disetorkan berupa 

sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. DESKRIPSI TEORETIS

  Teori dan konsep merupakan unsur penelitian yang besar peranannya 

dalam menjelaskan fenomena sosial atau alami yang menjadi pusat penelitian. 

Teori yang digunakan dalam penenlitian ini yaitu Teori Fungsionalisme 

Robert Merton. Fungsionalisme Merton diawali dengan mengkritik beberapa 

aspek ekstrim dan keteguhan dari fungsionalisme struktural yang 

mengantarkan Merton sebagai pendorong fungsionalisme kritis. Merton 

mengkritik apa yang dilihatnya sebagai tiga postulat dasar analisis fungsional 

yang pernah dikembangkan oleh Malinowski dan Radcliffe Brown. Adapun 

beberapa postulat tersebut adalah sebagai berikut (Ritzer dan Goodman,

2004:137).

1. Kesatuan fungsi masyarakat, seluruh kepercayaan dan praktik sosial 

budaya standar bersifat fungsional bagi masyarakat secara keseluruhan 

maupun bagi individu dalam masyarakat. Hal ini berarti sistem sosial 

yang ada pasti menunjukan tingginya level integrasi. Merton 

berpendapat bahwa hal ini tidak hanya berlaku pada masyarakat kecil 

tetapi digeneralisasikan pada masyarakat yang lebih besar. 

2. Fungsionalisme universal, seluruh bentuk, kultur dan stuktur sosial 

yang sudah baku memiliki fungsi positif. Merton menyatakan bahwa 
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postulat ini bertentangan dengan apa yang ditemukannya dalam 

kehidupan nyata. Jelas bahwa tidak setiap struktur, adat istiadat, 

gagasan dan kepercayaan, dan sebagainya memiliki fungsi positif.   

3. Indispensability, semua aspek masyarakat yang sudah baku tidak 

hanya memiliki fungsi positif, tetapi juga mencerminkan bagian-

bagian yang sangat diperlukan untuk berfungsinya masyarakat sebagai 

satu kesatuan. Postulat ini mengarah kepada pemikiran bahwa semua 

struktur dan fungsi secara fungsional adalah penting untuk masyarakat. 

Tidak ada struktur dan fungsi lain manapun yang dapat bekerja sama 

baiknya dengan struktur dan fungsi yang kini ada dalam masyarakat.  

  Seluruh postulat yang dijabarkan tersebut berstandar pada pernyataan 

non empiris yang didasarkan sistem teoritis abstrak dan seharusnya postulat 

yang ada didasarkan empirik bukan teoritis. Menurut Merton (dalam Ritzer 

dan Goodman, 2004:138) analisis fungsionalisme struktural memusatkan 

pada organisasi, kelompok, masyarakat dan kebudayaan. Sasaran studi 

struktural fungsional antara lain: peran sosial, pola kultur, emosi yang terpola 

secara cultural, norma sosial, kultur sosial, perlengkapan untuk pengendalian 

sosial dan sebagainya.  

Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Merton 

ternyata memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan pemikiran 

pendahulu dan gurunya, yaitu Parsons yang lebih menekankan pada orientasi 

subjektif individu dalam perilaku. Merton menitikberatkan pada konsekuensi-

konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku.  
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Konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku itu 

ada yang mengarah pada integrasi dan keseimbangan (fungsi manifest), akan 

tetapi ada pula konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku 

itu yang tidak dimaksudkan dan tidak diketahui (fungsi laten). Konsekuensi-

konsekuensi objek dari individu dalam perilaku tersebut ada yang bersifat 

fungsional dan ada pula yang bersifat disfungsional. Anggapan yang 

demikian itu merupakan ciri khas yang membedakan antara pendekatan 

Merton dengan pendekatan fungsionalisme struktural lainnya dengan 

mencetuskan teori fungsional taraf menengah (The middle range theory) 

(Merton 1949; Merton 1979; Crothers 1987; Merton, Mongardini dan 

Tabboni 1998; Calhoun 2010; Poloma 2004; Ritzer dan Goodman 2007). 

Penganut fungsionalis pada awalnya membatasi diri dalam mengkaji 

masyarakat secara keseluruhan, namun Merton menjelaskan bahwa dapat juga 

diterapkan pada organisasi, institusi dan kelompok. Dalam penjelasan lebih 

lanjut, Merton mengemukakan mengenai fungsi manifest dan fungsi laten. 

Fungsi manifest adalah fungsi yang dikehendaki, laten adalah yang tidak 

dikehendaki, dalam stuktur yang ada, hal-hal yang tidak relevan juga 

disfungsional laten dipengaruhi secara fungsional dan disfungsional dan 

bahwa suatu struktur disfungsional akan selalu ada.

Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari 

suatu masyarakat adalah “bertentangan dengan fakta”. Sebagai contoh Merton 

mengutip beberapa kebiasaan masyarakat yang dapat bersifat fungsional bagi 

suatu kelompok (menunjang integrasi dan kohesi suatu kelompok) akan tetapi 
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disfungsional bagi kelompok lain artinya ada kelompok-kelompok tertentu 

yang dirugikan.  

Konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku dapat 

bersifat fungsional dan dapat pula bersifat disfungsional. Konsekuensi 

objektif dari individu dalam perilaku mampu mengarah pada integrasi dan 

keseimbangan, sedangkan konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku 

yang bersifat disfungsional akan memperlemah integrasi. Konsekuensi-

konsekuensi objektif yang bersifat disfungsional akan menyebabkan 

timbulnya ketegangan atau pertentangan dalam sistem sosial. Ketegangan 

tersebut muncul akibat adanya saling berhadapan antara konsekuensi yang 

bersifat disfungsional (Merton 1949).

Pelaksanaan Bank Sampah Kita Sejahtera di Desa Penundan dilihat 

dari teori fungsioanal Merton bersifat fungsional, tidak fungsional, dan 

disfungsional. Bank Sampah Kita Sejahtera fungsioanl untuk perekonomian 

masyarakat, khususnya nasabah dengan kondisi ekonomi rendah dan juga 

fungsional bagi lingkungan. Fungsional bagi perekonomian karena banyak 

memberikan kontribusi ekonomi yaitu menambah pendapatan bagi nasabah, 

dengan menabung sampah nasabah akan memperoleh tabungan berupa uang 

yang bisa diambil satu tahun sekali atau ketika nasabah ingin mengambil 

tabungannya. Bagi nasabah yang kebanyakan adalah masyarakat golongan 

menengah kebawah, program menabung sampah sangat membantu mereka 

untuk menambah pendapatan. Fungsional bagi lingkungan yaitu dengan 

adanya program pilah pilih dan menabung sampah, menjadikan sebagian 
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masyarakat Desa Penundan mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan. 

Kepedulian pada lingkungan ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang 

tidak lagi membuang sampah sembarangan dan justru memanfaatkan sampah 

untuk ditabung, sehingga kondisi lingkungan bersih dan sehat dapat tercipta. 

Sampah yang awalnya tidak bernilai pun sekarang lebih fungsional dan 

mempunyai nilai. 

Bank Sampah Kita Sejahtera tidak fungsional bagi sebagian 

masyarakat Desa Penundan yang lain, yaitu bagi masyarakat dengan kelas 

ekonomi menengah keatas. Bagi sebagaian masyarakat dengan kondisi 

ekonomi yang cukup, mereka kurang tertarik bergabung dengan bank sampah 

karena uang yang didapatkan dari hasil menabung tidak seberapa dengan 

mengumpulkan banyak sampah namun nilai nominal yang di dapat tidak 

terlalu tinggi merupakan salah satu alasan kebanyakan masyaakat Desa 

Penundan dengan keadaan ekonomi yang cukup ini tidak tertarik dengan bank 

sampah, walaupun ada juga sebagian kecil masyarakat Desa Penundan 

khususnya warga Dusun Cekelan dengan keadaan ekonomi yang cukup tapi 

tetap bergabung dengan Bank Sampah Kita Sejahtera dikarenakan telah 

timbul kesadaran akan lingkungan dalam diri mereka. 

Bank sampah dapat memberikan manfaat bagi kebanyakan 

masyarakat, namun dibalik itu dengan keberadaan Bank Sampah Kita 

Sejahtera juga dapat memberikan dampak negatif bagi sebagian kecil orang. 

Pak Yanto merupakan seseorang yang merasa dirugikan dengan adanya Bank 

Sampah Kita Sejahtera. Pak Yanto adalah seorang tukang rongsok, dia 
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bekerja mencari rongsok ke desa-desa, salah satunya adalah ke Desa 

Penundan. Keberadaan bank sampah dirasa merugikannya karena mengurangi 

pendapatannya sebagai tukang rongsok. Masyarakat yang biasa memberikan 

rongsoknya kepada Pak Yanto mulai berkurang, warga Desa Penundan lebih 

memilih memberikan barang-barang yang sudah tidak mereka pakai untuk 

ditabungkan kepada bank sampah sehingga rongsok yang didapat oleh Pak 

Yanto mulai berkurang. 

Teori Merton melihat adanya fungsi manifes (fungsi nyata) dan fungsi 

laten (fungsi tersembunyi). Bank Sampah Kita Sejahtera mempunyai fungsi 

manifes yaitu bagi perekonomian dan lingkungan. Seperti yang sudah 

dijelaskan di atas, dengan adanya bank sampah dapat menambah pendapatan 

anggota Bank Sampah Kita Sejahtera, selain itu juga dapat menumbuhkan 

kesadaran terhadap lingkungan. Selain fungsi manifest, terdapat juga fungsi 

laten yang muncul, yaitu terciptanya hubungan sosial yang baik, rasa 

solidaritas, dan rasa kolektifitas dalam masyarakat. 

B. KAJIAN HASIL-HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap 

penelitian yang ada, baik mengenai persamaan atau perbedaan yang ada dalam 

penelitian sebelumnya, serta utuk menguatkan argumen. Dalam hal ini, penulis 

mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat. 

 Penelitian pertama dilakukan oleh Amankwaa (2013) yang 

dipublikasikan dalam Jurnal Internasional dengan judul “Livelihoods In Risk: 

Exploring Health And Environmental Implications Of E-Waste Recycling As A 
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Livelihood Strategy In Ghana”. Dalam penelitiannya Amankwaa menjelaskan 

bahwa daur ulang e-waste contohnya sampah elektronik komputer, peralatan 

kantor, perangkat elektronik hiburan, ponsel, televisi, dan lemari. Daur ulang 

limbah elektronik ini menjadi sumber kehidupan baru dan memberikan 

kontribusi positif bagi masyarakat Ghana, namun daur ulang e-waste juga 

menimbulkan dampak negatif yaitu menyebabkan berbagai masalah 

lingkungan seperti pencemaran air tanah, polusi udara, polusi air, serta 

masalah kesehatan akibat pengolahan limbah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Amankwaa memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu 

mengkaji pengolahan sampah dengan cara daur ulang untuk mendapatkan 

sejumlah uang (pendapatan), sedangkan perbedaannya adalah pada kontribusi 

pendapatan dari proses daur ulang sampah tersebut. Pekerja e-waste

menjadikan pekerjaannya sebagai sumber penghasilan pokok mereka untuk 

mencukupi kebutuhan hidup. Pekerja e-waste tidak memiliki pekerjaan lain 

karena minimnya sumber pekerjaan formal yang ada di Ghana, sedangkan 

pendapatan masyarakat Desa Penundan yang di dapat dari Bank Sampah 

hanya dijadikan pendapatan tambahan (bukan pendapatan pokok). 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jorgensen, F.A. (2013) yang 

dimuat dalam jurnal internasional dengan judul “Green Citizenship at the 

Recycling Junction: Consumers and Infrastructures for the Recycling of 

Packaging in Twentieth-Century Norway”. Penelitian Jorgensen menceritakan 

tentang perkembangan daur ulang (khususnya daur ulang kemasan minuman) 



16 
 

 

di Norwegia dari masa ke masa. Alasan mengapa orang melakukan daur ulang 

telah berubah secara historis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa daur 

ulang tidak hanya membutuhkan kesadaran akan pentingnya pengolahan 

limbah, tetapi juga komitmen pengelolaan limbah dalam praktik sehari-hari. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Jorgensen memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengkaji pengolahan sampah 

dengan cara daur ulang. Penelitian yang dilakukan oleh Jorgensen juga 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu pada 

kelembagaan dalam melakukan proses daur ulang tersebut. Dalam penelitian 

ini proses daur ulang dilakukan oleh individu, tanpa adanya lembaga khusus 

yang mengordinir proses daur ulang, sedangkan pelaksanaan daur ulang 

sampah yang dilakukan di Desa Penundan telah diorganisir oleh lembaga 

khusus, yaitu Bank Sampah. 

 Artikel selanjutnya ditulis oleh Purwanti dkk. (2015) dengan judul 

“Perencanaan Bank Sampah Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini berfokus pada proses perumusan 

perencanaan bank sampah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang serta 

faktor pendukung dan penghambat dalam perumusan perencanaan bank 

sampah. Perencanaan yang dilakukan masih diawali oleh pihak pemerintah, 

masyarakat masih perlu pendampingan dalam pembentukan dan pengelolaan 

bank sampah hingga akhirnya dapat menjadi mandiri dalam pengelolaan bank 

sampahnya. Faktor-faktor yang mempenggaruhi perencanaan terdiri dari faktor 
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pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung perencanaan yaitu 

ketersediaan sistem perencanaan yang digunakan dan penggunaan teknologi 

informasi, sementara faktor penghambat perencanaan terdiri dari pemahaman 

masyarakat, sumber daya manusia, penganggaran serta koordinasi antar satua 

kerja perngkat daerah yang terlibat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dkk. (2015) memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan 

dalam penelitian ini adalah dalam penggunaan metode kualitatif, selain itu 

juga membahas mengenai bank sampah, yaitu dalam tahap awal sebelum bank 

sampah berjalan, namun dalam penelitian ini kajiannya adalah perencanaan 

bank sampah dalam rangka pemberayaan masyarakat, sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan mengkaji mengenai latar belakang berdirinya bank 

sampah di Desa Penundan.

 Artikel selanjutnya ditulis oleh Setyaningrum (2015) “Peningkatan 

Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah” hasil penelitian menunjukan 

bank sampah telah terbukti sebagai salah satu upaya peningkatan pengelolaan 

sampah, dikarenakan mampu mengurangi volume sampah yang dihasilkan 

oleh masyarakat. Salah satu bukti adalah masyarakat di Kelurahan Tandang 

sekarang tidak membuang sampah di TPS saja tetapi juga mengumpulkan 

sampah di bank sampah. Hal ini dapat mengurangi volume sampah yang 

dibuang masyarakat di TPS. 
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 Penelitian Setyaningrum berfokus pada aspek lingkungan, yaitu 

masalah pengelolaan sampah yang kurang optimal sehingga perlu penanganan 

untuk mengurangi dampak yang merugikan khususnya dampak bagi 

lingkungan. Penelitian tersebut belum melihat pengelolaan sampah dari aspek 

sosial ekonomi, oleh karena itu kekurangan tersebut dilengkapi dari penelitian 

yang penulis lakukan. Penulis melihat bagaimana kontribusi sosial ekonomi 

dengan adanya pengolahan sampah di bank sampah. 

 Artikel terakhir ditulis oleh Ruski (2014) dengan judul Pengaruh 

Program Bank Sampah Terhadap Tingkat Pendapatan Keluarga Nasabah 

Bank Sampah Lavender (BSL) Di Desa Mlajah Bangkalan. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif. Dari hasil penelitian itu disimpulkan bahwa 

adanya pengaruh dari variabel program bank sampah terhadap variabel tingkat 

pendapatan keluarga nasabah Bank Sampah Lavender (BSL) di Desa Mlajah 

Bangkalan.  

 Penelitian yang diakukan oleh Ruski melihat aspek ekonomi, namun 

Ruski hanya melihat adanya pengaruh program bank sampah terhadap tingkat 

pendapatan keuarga nasabah, sedangkan dalam penelitian ini penulis mencoba  

meneliti tentang pengelolaan bank sampah dan fungsinya bagi masyarakat. 
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C. KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka teoritis adalah kerangka berfikir yang bersifat teoritis atau 

konseptual mengenai masalah yang diteliti. Kerangka berfikir tersebut 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang 

diteliti. Skema kerangka berfikir pada penelitian ini adalah :

Bagan 1. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan bagan kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan, Desa 

Penundan merupakan salah satu desa yang peduli dengan lingkungan, salah 

satu buktinya adalah dengan adanya Bank Sampah. Bank Sampah yang ada di 

Desa Penundan mempunyai nama Bank Sampah Kita Sejahtera yang baru 

berdiri pada tahun 2014. Pendirian Bank Sampah Kita Sejahtera memiliki 

Desa Penundan

Bank Sampah Kita Sejahtera

Latar Belakang Terbentuknya 

Bank Sampah Kita Sejahteta

Pelaksanaan Program 

Bank Sampah

Kontribusi 

Sosial Ekonomi

Teori Fungsionalisme 

Robert Merton
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latar belakang dan fungsi yang ingin dicapai oleh masyarakat Desa Penundan, 

oleh karena itu maka dibentuklah program-program Bank Sampah Kita 

Sejahtera, salah satu program tersebut adalah pemilahan sampah untuk di 

tabung di Bank Sampah. Nasabah akan memperoleh beberapa uang sebagai 

pendapatan dari menabung sampah tersebut. Kontribusi sosial ekonomi dari 

Bank Sampah dirasakan bagi masyarakat Desa Penundan. 

Teori Fungsionalisme Robert Merton ini digunakan sebagai alat untuk 

menganalisis fenomena dari pelaksanaan program Bank Sampah tersebut, 

bagaimana Bank Sampah ini berfungsi bagi kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat Desa Penundan. 
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BAB V

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Alasan masyarakat Desa Penundan membentuk Bank Sampah Kita 

Sejahtera karena kurangnya kepedulian masyarakat Penundan terhadap 

kebersihan lingkungan. Tujuan dari bank sampah adalah untuk 

membangun kepedulian masyarakat agar dapat ‘berkawan’ dengan 

sampah supaya kebersihan lingkungan dan kesehatan dapat terjaga. Selain 

untuk tujuan kesehatan dan lingkungan, juga terdapat tujuan ekonomi, 

agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi langsung dari 

sampah. 

2. Program Bank Sampah Kita Sejahtera terdiri dari Pelatihan Bank Sampah, 

Pilah Pilih Sampah, Hibah Sampah, dan Program Menabung Sampah. 

Program Menabung Sampah merupakan program utama dari Bank 

Sampah Kita Sejahtera, dengan menabung sampah, maka nasabah akan 

mendapatkan sejumlah uang yang ditabungkan.  

3. Bank Sampah Kita Sejahtera memiliki kontribusi sosial ekonomi bagi 

masyarakat Desa Penundan. Kontribusi sosial dari adanya bank sampah 

adalah: a) Memberikan kegiatan baru bagi nasabah Bank Sampah Kita 

Sejahtera; b) Menumbuhkan sikap peduli lingkungan terutama pada
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4. sampah; dan c) Merekatkan hubungan antar warga. Sedangkan kontribusi 

ekonomi dengan adanya Bank Sampah yaitu Sebagai tambahan 

pendapatan keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebagai tabungan. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, 

saran yang dikemukakan melalui hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi Anggota Bank Sampah Kita Sejahtera 

Seluruh anggota Bank Sampah Kita Sejahtera sebaiknya melakukan 

sosialisasi dan mengajak kepada masyarakat Desa Penundan yang belum 

menjadi anggota bank sampah agar ikut serta menjadi anggota bank 

sampah supaya manfaat yang diperoleh dengan adanya bank sampah 

dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua warga. 

2. Bagi Pengepul (Bank Sampah Resik) 

Bank Sampah Resik sebaiknya mengambil sampah di Bank Sampah Kita 

Sejahtera sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga kegiatan 

menabung sampah di Desa Penundan berjalan dengan lancar. 

3. Bagi Aparat Desa 

Bank Sampah Kita Sejahtera perlu mendapatkan perhatian lebih dari 

pemerintahan desa agar dapat lebih maju. Aparat setempat sebaiknya 

bekerja sama dengan para kader dan pengrajin bahan bekas untuk 

memberikan pelatihan kepada masyarakat Desa Penundan bagaimana cara 
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mengolah bahan bekas untuk dijadikan kerajinan sehingga sampah lebih 

bernilai dan menambah pendapatan ekonomi masyarakat.
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