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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Berdasarkan perhitungan timbulan sampah tahun 2017 

Kabupaten Sumedang mempunyai timbulan sampah yang 

dihasilkan oleh ibu kota adalah 230.620 m
3
/hari dan timbulan 

sampah yang dihasilkan oleh non ibu kota adalah 1.550 m
3
/hari 

jadi total timbul sampah yang akan dibuang ke TPA baru sebesar 

232.170 m
3
/hari.  

2. Kesesuaian lokasi TPA Sampah di Kabupaten Sumedang dibagi 

menjadi tiga ketegori kelas, yaitu :   

a. Lokasi dengan kategori tingkat kesesuaian lahan kelas III 

(tidak sesuai untuk lokasi TPA) berdasarkan hasil pengskoran 

dengan menggunakan metode SIG tidak terdapat lokasi tidak 

sesuai. 

b. Lokasi dengan kategori tingkat kesesuaian lahan kelas II ( 

sesuai untuk lokasi TPA) berdasarkan hasil pengskoran 

dengan menggunakan metode SIG lokasi sesuai memiliki luas 

total 174,23 Ha yang berada di Kecamatan Surian, Ujungjaya, 

Tanjungkerta, Tomo, Tanjungmedar, Cimalaka, Jatinunggal, 

Wado, Darmaraja dan Kecamatan Jatinangor. 

c. Lokasi dengan kategori tingkat kesesuaian lahan kelas II ( 

sesuai untuk lokasi TPA) berdasarkan hasil pengskoran 

dengan menggunakan metode SIG lokasi sangat sesuai 

memiliki luas total 28,8 Ha yang berada di Kecamatan Paseh, 

dan Kecamatan Cimanggung. 

3. Berdasarkan perhitungan masa pelayanan atau masa operasi TPA 

Sampah baru di Kabupaten Sumedang memiliki masa pelayanan 

total 26,39 tahun. Lokasi layak 7 Kecamatan Paseh memiliki 

masa pelayanan 3,30 tahun, dan lokasi layak 10 Kecamatan 

Cimanggung memiliki masa pelayanan 23,09 tahun. 

B. Rekomendasi 

Diperlukan perbaikan sarana dan prasarana yang baik berbasis 

sanitary landfill atau controlled landfill di area sekitaran TPA Sampah 

Kabupaten Sumedang. Mengingat bahwa lokasi TPA Kabupaten 
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Sumedang merupakan lokasi yang layak untuk dipertimbangkan 

berdasarkan parameter yeng telah diujikan maka diperlukan 

pertimbangan terhadap aspek kapasitas lahan dan pertumbuhan 

kepadatan  bangunan   yang  relatif   cukup  pesat  disekitar  lokasi  TPA 
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Kabupaten Sumedang, aspek aksebilitas atau jalan yang perlu diperbaiki 

dan diperlebar sehingga mampu untuk menyokong mobilitas truk-truk 

muatan sampah yang melakukan keluar masuk ke TPA Kabupaten 

Sumedang.  

Adapun hal untuk mengatasi keterbatasan lahan akibat 

perkembangan tingkat kepadatan lahan pemukiman yang relatif sangat 

pesat sekali, maka pada penetapan lokasi TPA Kabupaten Sumedang 

dapat diperluas dan diberi jarak yang layak dengan penggunaan lahan 

yang lainnya seperti jarak yang jelas dengan pemukiman dan lain-lain.  

Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan 

lingkungan khususnya mengenai sampah kepada masyarakat baik yang 

dekat dengan lokasi TPA Sampah atau yang jauh dari lokasi TPA 

Sampah, dari penyuluhan ini diharapkan timbul kesadaran dalam diri 

masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan lingkungannya. 

Tentunya dalam hal ini peran serta pemerintah setempat sampai 

pemerintah pusat sangatlah dibutuhkan melalui kerjasama dalam 

pengelolaan sampah terpadu di wilayah Kabupaten Sumedang. 

C. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Pembelajaran Geografi 

Pembelajaran Geografi sangat erat kaitannya dengan lingkungan 

sekitar kita, dalam Studi geografi kita dapat mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer, pada hakikatnya pembelajaran geografi 

meliputi analisa gejala manusia dengan gejala alam, dan meliputi pula 

analisa penyebaranya, interelasinya dan interaksinya di dalam ruang.  

Menurut (Sumatmadja,1996,hlm.13)bahwa “Kehidupan manusia di 

masyarakat, alam lingkungan dengan segala sumber dayanya, region-

region di permukaan bumi, menjadi sumber pengajaran geografi”. 

Diharapkan melalui penelitian yang berjudul aplikasi SIG untuk 

penentuan lokasi TPA sampah di Kabupaten Sumedang dapat 

mengembangkan dan memperluas pengetahuan geografi, yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses pengajaran geografi baik sebagai bahan ajar 

ataupun bahan diskusi di kelas. 

1. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Pembelajaran Geografi di 

tingkat SMA 

Hasil Penelitian mengenai aplikasi SIG untuk penentuan lokasi 

TPA sampah di Kabupaten Sumedang erat kaitanya dengan 

pembelajaran geografi di sekolah SMA, pembahasan dalam 

penelitian ini dapat memperkaya pokok bahasan pada pengajaran 

geografi disekolah, yakni dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau 

bahan penyampaian materi ajar geografi yaitu : 
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Dalam mata pelajaran geografi kelas XI semester dua hasil 

penelitian ini dapat memperkaya pokok pembahasan dalam SK 3 KD 

3.2 dan 4.2 tentang pemetaan dan sistem informasi geografi (SIG). 

Melalui hasil penelitian ini para siswa dapat mengetahui manfaat jika 

kita belajar peta dan SIG, dengan indikator pencapaian yang 

diharapkan adalah siswa mengidentifikasi komponen peta, 

mengidentifikasi jenis peta, menghitung skala peta, 

menginterpretasikan hasil SIG, dan menjelaskan teori pengolahan 

data dalam SIG. Hal ini bisa dijadikan referensi bagi siswa–siswi 

SMA untuk menambah pengetahuan tentang pemetaan dan sistem 

informasi geografi. 

2. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Pembelajaran Geografi di 

Tingkat Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini merupakan penggabungan antara mata 

kuliah ekologi lingkungan dan Sistem Informasi Geografi. Dalam 

mata kuliah ekologi mencerminkan keterkaitan manusia dengan 

lingkungannya, seperti yang dikemukakan oleh Karl Ritter (1859, 

hlm. 70) yakni semua aktivitas manusia dipengaruhi dan tergantung 

oleh kondisi alam. 

Sementara dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis hasil 

penelitian ini menjelaskan tentang bagimana peran SIG berdasarkan 

penentuan lokasi paling sesuai untuk dijadikan TPA sampah. Karena 

setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai data pendukung untuk 

pembelajaran mengenai SIG dan Ekologi, khususnya mengenai 

pemanfaatan SIG untuk penentuan lokasi TPA tanpa merusak 

lingkungan. 

 

Kelas/Semester        : XI (sebelas)/2 (dua) 
Kurikulum                : 2013 

Kompetensi Dasar   : 3.2  Memahami dasar-dasar pemetaan, pengindraan jauh,  

      dan sistem informasi geografis (SIG). 
                 4.2 Membuat peta tematik wilayah provinsi/salah satu 

     pulau di Indonesia berdasarkan petea rupa bumi. 

Indikator Pencapaian Kompetensi:  
3.2.1  Mengidentifikasi komponen peta 

3.2.2  Mengidentifikasi jenis peta 

3.2.8  Menginterpretasikan hasil sistem informasi geografi 
3.2.9  Menjelaskan teori pengolahan data dalam sistem informasi geografi 

 


