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BAB V 

PENUTUP 

A.    Simpulan 

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari bab I dan bab IV maka 

dalam mengakhiri skripsi tentang Prospek Bank Sampah Green Antasari dalam 

Aspek Ekonomi dan Pelestarian Alam, penulis dapat membagi dua sub judul 

simpulan dan saran. 

Dari uraian bab sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa pokok yang 

dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini. 

1. Dalam prospeknya bank sampah Green Antasari sangat menjanjikan dan 

juga sangat membantu dalam pengelolaan sampah yang terbuang percuma dan 

bisa mengubahnya menjadi pundi-pundi rupiah untuk menambah uang tambahan 

khususnya mahasiswa yang menjadi nasabah di bank sampah ini apalagi untuk 

mahasiswa banyak sampah-sampah kertas yang tidak terpakai lagi dari pada 

terbuang percuma lebih baik di tabung di bank sampah dan bisa menghasilkan 

uang tambahan untuk keperluan sehari-hari karena tabungan dari hasil sampah itu 

tidak berasa. Akan tetapi sangat diperlukan dukungan dari semua pihak baik dari 

pihak kampus ataupun pihak pengelola agar bank sampah Green Antasari ini lebih 

berkembang dan diminati oleh semua pihak karena prospek bank sampah ini 

sangat baik dari segi ekonomi maupun dxari segi pelastarian alam. 

2. Dalam pengelolaan bank Sampah Green Antasari yang berasal dari 

kampus IAIN Antasari Banjarmasin ini sudah cukup bagus karena sebagian 

pengelolanya adalah orang-orang yang berkecimpung di organisasi kampus dan 
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juga mendapat ilmu dari studi yang di dapat dalam pelajaran khususnya tentang 

tata cara pengelolaan dan prospek yang ada dalam suatu mata kuliah yang 

diajarkan di jurusan ekonomi syariah. Juga bank sampah Green Antasari juga 

dapat mengharumkan nama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan khususnya 

nama Kampus IAIN Antasari Banjarmasin. 

3. Dalam tinjauan Hukum Islam juga Bank Sampah Green Antasari sudah 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam yang 

mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga dan melestarikan alam. Dan dapat 

di klasifikasikan menjadi tiga sudut pandang yang dapat disimpulkan dari sisi 

tinjauan dari segi ekonomi, tinjauan dari segi lingkungan dan dari segi tinajuan 

kebersihan. Karena tiga hal ini sangat erat kaitannya terhadap adanya bank sampah 

dan dampaknya tentang pelestarian lingkungan jadi sudah sangat jelas banyak 

keuntungan dari adanya bank sampah ini. 

B.    Saran  

Dalam hal pengelolaan dan kinerja di Bank Sampah Green Antasari Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam ini sudah cukup bagus akan tetapi masih ada 

kekurangan yang harus dibenahi mulai dari tempat penyimpanan atau gudang, alat 

untuk mengangkut sampah untuk menjualnya ke pengepul besar dan juga sopir 

untuk mengantarnya dan juga masalah jadwal pasti penimbangan pada hari yang 

sudah di tentukan. Untuk solusinya kepada pengelola bank Sampah Green 

Antasari ini bisa dengan cara penambahan pegawai untuk mengisi kekurangan 

dalam bidang-bidang tersebut dan menjalin hubungan atau media fatner terhadap 

pihak-pihak terkait misalnya dengan pihak Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
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dan bahkan kepada pihak Rektorat dan tidak menutup kemungkinan kepada dinas-

dinas terkait seperti dinas BLHD kal-sel atau Dinas Pertamanan dan Tata Kota 

Banjarmasin apalagi bank sampah adalah suatu program Banjarmasin Green and 

Clean, jadi untuk pengelola bank Sampah Green Antasari bisa menjalin hubungan 

baik dengan dinas-dinas terkait di Banjarmasin. Guna untuk menambah 

kelangsungan Bank Sampah Green Antasari ini untuk menjadi lebih baik 

kedepannya. 

Dan untuk para pengelola bank sampah Green Antasari ini agar selalu 

bersungguh-sungguh untuk mengelola bank sampah Green antasari ini karena 

dengan pengelolaan ini adalah salah satu perwujudan dalam kepedulian terhadap 

lingkungan dan bisa dikatakan juga salah satu pahlawan lingkungan, karena 

walaupun dengan hal yang kecil apabila kita mengerjakannya dengan ikhlas akan 

menjadi ladang amal bagi kita. 


