
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerusakan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia 

disebabkan banyak hal, salah satunya adalah sampah. Menurut badan pusat 

statistika (BPS), sebanyak 72 juta ton/tahun sampah plastik di Indonesia. 

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan hidup mengungkapkan produksi sampah 

di Kota Kendari mencapai 67 Ribu ton maka perlu adanya pengelolaan 

sampah. Berdasarkan hasil survei kesadaran manajemen sampah 

waste4Change tahun 2019 menyebutkan bahwa Kebanyakan orang paham 

bahwa sampah yang menumpuk dapat menyebabkan berbagai masalah seperti 

bau lingkungan yang tidak sedap dan dapat menimbulkan penyakit, tapi 

kenyataannya permasalahan tentang sampah belum menjadi topik utama 

untuk segera diselesaikan karena kebiasaan membuang sampah sembarangan 

masih sering dilakukan. Menurut Ghani (2020) dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, maka sampah semakin meningkat karena tingkat komsumsi 

masyarakat serta aktivitasnya. Kenyataan yang ada sekarang adalah sampah  

tersebut  hanya dipindahkan pada tempat tertentu menggunakan truk sampah 

tanpa ada pengolahan berkelanjutan.  

Sampah yang kita tahu pada umumnya adalah sarang penyakit, namun 

disisi lain bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, yang paham 

dengan cara pengolahannya. Sampah dapat memiliki nilai dan manfaat jika 

dilah dengan tepat. Maka dari itu, pengetahuan tentang pengelolaan sampah 

akan memberikan manfaat untuk kehidupan warga. Pengolahan sampah yang 
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tepat tidak hanya akan memberikan manfaat dalam segi kesehatan tapi juga 

pada segi ekonomi, kareena sampah dapat didaur ulang dan dijadikan barang 

yang bernilai ekonomis  (Sari, 2021). 

Sekarang ini lingkungan disekitar sudah banyak tercemar akibat dari 

aktivitas manusia. Masih banyak orang yang tidak peka atau tidak peduli 

bahkan tidak bisa menjaga dan merawat dengan baik lingkungan disekitar ia 

tinggal seperti membuang sampah sembarangan tempat. Oleh karena itu 

penting adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan agar tetap selalu bersih 

indah dan nyaman. 

Persoalan tentang sampah tidak sekedar mengolah sampah, tetapi juga 

tentang karakter masyarakat yang memiliki sifat buruk membuang sampah 

sembarangaan. Masyarakat seringkali membuang sampah sembarangan, 

perilaku ini adalah salah satu karakter yang membutuhkan tindakan 

penanganan mengenai pengolahan sampah. Salah satu upaya yang ditawarkan 

adalah adanya kehadiran bank sampah yang bergerak pada bidang pengolahan 

dan pendayagunaan sampah. Harapan adanya bank sampah dapat 

memberikan dampak positif mengubah karakter masayrakat yang suka 

membuang sampah sembarangan mejadi tertib membuang sampah. 

Bank Sampah merupakan suatu metode yang cara kerjanya dengan 

cara mengumpulkan dan memilah sampah  yang dikumpul pada satu tempat 

dengan melibatkan sistem seperti perbankan, yaitu daalam penghematannya 

berupa sampah bukan uang. Penabung atau nasabah mempunyai buku 

rekeninng (buku tabungan) dan jugadapat melakukan simpa pinjam uang 

yang pembayarannya menggunakan limbah sebanyak nilai beli uang dari 
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sampah yang dipinjam. Sampah yang dikumpulkan oleh nasabah akan 

ditimbang dan dinilai dengan sejumlah uang, sampah tersebut nantinya akan 

dijual di pabrik atau agen daur ulang atau bisa juga diserah terimakan ke agen 

upcycling setempat untuk diolah. (Ni Luh Putu Indiani, 2020) 

Pengelohan sampah yang tidak baik bisa mengakibatkan lingkungan 

menjadi kotor dan menimbulkan berbagai penyakit seperti cacingan, diare, 

dan jamur. Sehingga penting adanya sebuah program pengolahan sampah 

yang dapat memberikan manfaat. Hasil observasi yang dilakukan sampah 

dapat menjadi salah satu cara mensejahterakan masyarakat melalui 

pengolahan sampah yang tepat. Salah satu upayanya yaitu dengan 

mengadakan Bank Sampah Al-Faidzi sebagai solusinya. 

Tujuan dibangun Bank Sampah Al-Faidzi ini yaitu sebagai solusi 

untuk mengurangi sampah melalui peroses pemilahan atau pensortiran 

sampah dengan tujua menigkatkan mutu kesehatan masyarakat dan 

ligkungannya dengan menjadikan sampah tersebut bernilai ekonomi. Sebagai 

proses, megoptimalkan dan memperkokoh pemberdayaan pada kelompok 

yang lemah dalam masayarakat, salah satunya masyarakat yang mengalami 

masalah kemiskinan.. Sebagai proses, pemberdayaan bertujuan dalam hal 

memberikan kesempatan berupa bentuk partisipasi untuk mendapatkan 

sumberdaya dan pelayanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas 

hidup baik itu perorangan, kelompok maupun dalam lingkungan luas 

amasayarakat (Mardikanto dan Soebiato, 2013:113)  

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81 tahun 2012, 

menerangkan bahwa: 
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“sistem pengelolaan persampahan terutama untuk daerah perkotaan, 

harus dilaksanakan secara tepat dan sistematis. Pengelolaan sampah 

diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas 

manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, 

asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta 

menjadikan sebagai sumber daya.” 

Sampah dikatakan memiliki nilai ekonomi jika jumlahnya memenuhi 

untuk diperjualbelikan yang diolah menjadi barang-barang bernilai ekonomis, 

baik itu sebagai bahan maupu yang lain. Di sinilah peranan penting bank 

sampah sebagai wadah atau sarana untuk warga bisa menabung, 

mengembangkan ekonomi dan juga pemberdayaan masayarakat akan 

pengolahan sampah. 

Pemberdayaan merupakan program yang bermanfaat untuk 

masyarakat dimana dengan adanya phal ini masyarakat dapat meningkatkan 

perekonomian bagi warga sekitar. Pemberdayaan masyarakat adalah langkah 

yang bisa di ambil untuk melepaskan masayarakat dari persoalan kemiskinana 

dan juga bisa menjadi cara mengembangkan kemampuan dan kemandirian 

masayrakat dalam hal ekoomi. (Bashith, 2012) 

Salah satu cara pemberdayaan ekonomi yang dapat merawat 

lingkungan yaitu dengan cara memanfaatkan sesuatu yang awalnya tidak 

memiliki nilai fungsi menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Allah 

mencipatakan manusia untuk menjadi pemimpin dimuka bumi yang memiliki 

tujuan untuk menjaga, dan merawat kekayaan bumi dan mengolahnya secara 

optimal sesuai porsinya. Oleh karena itu manusia dituntut untuk memiliki 

sikap bijaksana dalam mengelola bumi contohnya menjaga sumber daya alam 
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dengan tidak memuang sampah sembarangan agar tidak terjadi pencemaran 

lingkungan dan tidak terjadi kerusakan lingkungan.  

Program yang dilaksanakan oleh Bank sampah tidak hanya tentang 

ekonomi, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

lingkungan sehat. Sebagai tindakan untuk merubah masayarakat kearah yang 

baik, pemberdayaan ini penting untuk diadakan. Pertisipasi masyarakat dalam 

hal ini sagat diperlukan untuk menyukseskan tujuan hidup yang lebih baik. 

Pendirian Bank Sampah dimaksud untuk mengubah pandangan warga tentag 

pengolahan sampah yang bermanfaat untuk lingkungan. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Bank Sampah 

Al-Faidzi di Kota Kendari bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat telah 

terlaksana, namun pelaksanaanya belum terealisasi dan tidak efisien. Bahkan 

masyarakat belum mengetahui adanya Bank Sampah tersebut. Yang dapat 

dijadikan pemberdayaan ekonomi masyarakat misalkan kardus, besi, plastik, 

dan sebagainya yang dapat dikelolah dengan baik yang dapat menghasilkan 

mata uang. Kemudian juga Bank Sampah ini perlu adanya sosialisasi kepada 

masyarakat dan pemerintah, agar dapat diketahui banyak masyarakat, agar 

sampah yang dapat dimanfaatkan atau dijadikan penghasilan. Disamping 

dapat dimanfaatkan, juga dapat melindungi lingkungan salah satunya. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasakan yang telah dijelaskan 

sebelumnya tentang permasalahn sampah, dan pengolahan sampah maka 

peneliti tertarik mengangkat penelitian tentang “Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Bank Sampah  Al-Faidzin di Kota Kendari”  
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1.2 Fokus Penelitian 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Peran Bank Sampah Al-Faidzi dalam memberdayakan ekonomi 

masyarakat 

2. Pelaksanaan Bank Sampah Al-Faidzi dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat 

3. Fakto–faktor yang berpengaruh pada pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melalui Bank Sampah Al-Faidzi 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah, maka rumusan masalah penelitian 

ini yaitu dapat dilihat di bawah ini: 

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Bank 

Sampah  Al-Faidzin di Kota Kendari? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui Bank Sampah  Al-Faidzin di Kota Kendari? 

3. Bagaimana dampak positif dan negative adanya Bank Sampah Al-

Faidzin terhadap ekonomi masyarakat sekitar Kelurahan Puawatu, 

Kecamatan Puawatu, Kota Kendari? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah di atas, dapat di uraikan tujua penelitian yang akan 

dicapai yaitu:  

1. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Bank 

Sampah  Al-Faidzin di Kota Kendari 
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2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui Bank Sampah  Al-Faidzin di Kota Kendari 

3. Untuk mengetahui dampak positif dan Negatif Bank Sampah  Al-Faidzin 

terhadap ekonomi masyarakat di Kelurahan Puawatu, Kecamatan 

Puawatu, Kota Kendari 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi dalam dua konsep yaitu secara teeritis 

maupaun praktis:: 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian dapat menambah khasanah ilmu, gagasan 

ilmu baru bagi jurusan hukum ekonomi islam. Selain itu dapat menjadi nilai 

tambah pada pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi masayarakat 

dalam megolah sampah. Sehingga ilmu pengetahuan dapat membantu dan 

dapat teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan gagasan atau ide yang 

dapat diaplikasikan dalam mengatasi sampah dikalangan masyarakat. 

b. Bagi pemerintah, diharapkan lebih memperihatikan masalah ini dan 

memberikan dukungan penuh pada masyarakat dengan adanya program 

ini dapat menjadi bahan sosialisasi untuk mengatasi masalah sampah 

dan cara pengolahannya. 

c. Bagi masyarakat, adanya  lembaga Bank Sampah diharapkan mampu 

memberikan solusi tentag persoalan sampah dan tahu cara pengolahan 

sampah yang efektif dan tepat dan tentunya memiliki nilai ekoomis yag 
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dapat membantu perekonomian keluarga. sehingga dapat memberikan 

perubahan terutama masayarakat kota khususnya kota Kendari. 

1.6 Definisi Operasional 

Penelitian memerlukan sebuah penegasan terhadap istilah-istilah dalam 

judul untuk mejauhkan timbulnya interprestasi lain dalam memahami judul 

diatas, pada judul tersebut penulis memberikan definisi secara rinci dalam 

istilah yang terdapat pada judul, sehingga memperoleh gambaran pemikiran 

yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini. 

1) Pemberdayaan Masyarakat adalah strategi yang digunakan oleh Bank 

Sampah dengan cara kerja membantu masyarakat mengatasi dan 

mengurangi sampah yang ada melalui bank sampah. 

2) Ekonomi masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang dapat diniilai 

degan uang atau berupa barang yang dapat berguna untuk kebutuhan 

manusia yang dapat memberikan jumlah yang banyak untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sebagai sumber daya yang sangat bermanfaat. 

Keberadaan sampah dapat menjadi penghasilan tambahan untuk 

masayrakat melalui pemnafaatn sampah 

3) Bank Sampah adalah kegiatan pengolahan sampad yang ada 

dimasyarakat. Bank yag dimaksud adalah sistem sistem bank yang 

diadopsi kedalam bank sampah, yang terdiri dari teller, bendahara dan 

direktur. Dalam sistemnya juga ada kegiatan menabung, penarikan, dan 

terdapat nasabah dan bisa juga melakukan pembuatan buku tabungan. 

Perbedaan jelasnya ada pada jenis barang yang ditabungkan, dibank 

sampah yag ditabungkan berupa sampah sedang pada bank pada 
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umumnya berupa uang. Dengan adanya Bank Sampah masyarakat tidak 

lagi kebingunan akan pemanfaatan dan pemberdayaan sampah. 


