
 

 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A.  Latar Belakang Masalah 
 

Masalah mengenai sampah sudah bukan menjadi masalah yang baru di 

Indonesia.Volume sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan 

penduduk dan keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir adalah masalah 

yang harus segera dipecahkan. Salah satu alternatif yang sudah dicanangkan 

untuk mengatasi masalah tentang sampah di berbagai daerah di Indonesia 

adalah bank sampah. Bank sampah sebagai program yang telah digalakkan 

pemerintah untuk diterapkan oleh masyarakat adalah prinsip 3R, yaitu reduce, 

reuse, dan recycle.
1
 Prinsip 3R termasuk ke dalam bentuk pengelolaan 

sampah yang bermakna mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur 

ulang sampah.Prinsip 3R ini merupakan prinsip yang diterapkan mulai dari 

masyarakat sebagai sumber penghasil sampah dengan tujuan mengurangi 

timbulan sampah di tempat pembuangan akhir dan memanfaatkan kembali 

sampah yang bisa didaur ulang menjadi suatu kerajinan atau produk yang 

bernilai jual. 
 

Oleh karena itu, salah satu lembaga yang melakukan aktivitas tersebut 

adalah bank sampah, akan tetapi terdapat beberapa masalah berkenaan dengan 

pemberdayaan dan program-program yang ada pada bank sampah 

Sabilulungan Kabupaten Bandung. Kenyataan menunjukan kecenderungan 

bahwa bank sampah Sabilulungan Kabupaten Bandung berada di kawasan 

yang padat penduduk yaitu Dayeuh Kolot, Bojong Soang dan Baleendah. 

Ketiga kecamatan ini merupakan daerah industri yang mampu menyerap 

tenaga kerja sehingga menjadi daerah padat penduduk, adapun tingkat 

pendidikan masyarakat yang ada di daerah ini adalah menengah kebawah. 

Semakin padat penduduk yang berada di kawasan ini maka semakin tinggi 

tingkat konsumsinya dan semakin tinggi pula tingkat sampahnya. 
 

 
1 Visvanathan C, Environmentally Sound Waste Management in Asia (Japan : Asia 

3R Conference, 2003), 13.
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Adanya Bank sampah merupakan salah satu langkah dimana lembaga 

melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap komunitas atau masyarakat 

disekitarnya. Pemberdayaan dan program pada bank sampah ini bisa menjadi 

salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten 

Bandung. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, bahwa rata-rata penduduk 

yang ada di daerah ini merupakan penduduk yang berprofesi sebagai buruh 

dengan gaji sesuai dengan UMR yaitu Rp. 1.200.000-Rp. 1.800.000, bahkan 

masih ada yang dibawah UMR. Adanya bank sampah harusnya bisa 

meningkatkan pendapatan serta mengurangi sampah yang ada, karena daerah 

ini merupakan daerah yang sangat berpotensi banjir. Begitupun program-

program yang ada pada bank sampah dapat menarik simpati masyarakat untuk 

menabung dan mengumpulkan sampahnyah karena masyarakat lebih tertarik 

pada seseuatu yang sifatnya pertukaran seperti pertukaran sampah dengan 

uang, dan produk-produk lainnya yang dapat menunjang ekonomi rumah 

tangga. 
 

Secara teoritis, salah satu tujuan pembangunan menurut Todaro 
2
 

adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk, dan hal ini dilakukan 

dengan cara meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat 

yang bisa dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu penyadaran, 

pengorganisasian, kaderisasi, dukungan teknis, dan pengelolaan sistem. Maka 

bank sampah merupakan wujud dari tahapan tersebut, jika dapat dikelola 

dengan baik akan dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di 

Kabupaten Bandung. 
 

Masalah tersebut tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut 

dugaan peneliti, terdapat dua faktor yang sangat menentukan. Kedua faktor 

tersebut adalah: 
 

1. Faktor internal bank sampah, karena pada kenyataannya memperlihatkan 

kecenderungan bahwa bank sampah belum banyak melakukan sosialisasi 
 

akan pentingnya menabung sampah kepada masyarakat Kabupaten  
 

 
2 Todaro M.P, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jilid 1 dan 2 (Jakarta: 

Erlangga, 2003), 35.
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Bandung, selain itu sumber daya manusia bank sampah itu sendiri masih 

terbatas dalam berbagai aspek yaitu jumlah pekerjanya, pengetahuan 

tentang bank sampah. Maka dari itu, permasalahan yang terjadi adalah 

tidak adanya kaderisasi, kurangnya dukungan teknis, pengelolaan sistem 

kurang efektif, dan hal yang sangat berpengaruh besar terhadap 

masyarakat adalah program kurang efektif karena adanya inflasi harga 

sampah. 
 

2. Faktor eksternal bank sampah, karena pada kenyataanya memperlihatkan 

bahwa masyarakat Kabupaten Bandung merupakan masyarakat yang 

konsumtif yang kurang menyadari akan sampah dapat memberikan 

manfaat yaitu ekonomi dan sosial, serta masyarakat masih acuh terhadap 

pentingnya mengumpulkan sampah dan masih banyak yang membuang 

sampah sembarangan. Selain itu, dengan banyaknya industri di daerah 

tersebut, belum ada kerjasama antara bank sampah dan pihak-pihak 

industri untuk menjaga kesehatan lingkungan. 
 

Berkenaan  dengan  latar  belakang  tersebut,  maka  dipandang  perlu 
 

melakukan penelitian terkait tentang pengaruh pemberdayaan dan efektivitas 

program bank sampah terhadap tingkat pendapatan komunitas penggiat daur 

ulang sampah di Kabupaten Bandung. 

 
 

B.  Perumusan Masalah 
 

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat 

dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan penelitian: 
 

1. Seberapa besar pengaruh pemberdayaan bank sampah terhadap tingkat 

pendapatan komunitas penggiat daur ulang sampah secara parsial? 
 

2. Seberapa besar pengaruh efektifitas program bank sampah terhadap 

tingkat pendapatan komunitas penggiat daur ulang sampah secara parsial? 
 

3. Seberapa besar pengaruh pemberdayaan dan efektifitas program bank 

sampah secara simultan terhadap tingkat pendapatan komunitas penggiat 

daur ulang sampah di Kabupaten Bandung? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami: 
 

1. Menganalisis pengaruh pemberdayaan bank sampah terhadap tingkat 

pendapatan komunitas penggiat daur ulang sampah secara parsial. 
 

2. Menganalisis pengaruh efektifitas program bank sampah terhadap tingkat 

pendapatan komunitas penggiat daur ulang sampah secara parsial. 
 

3. Menganalisis pengaruh pemberdayaan dan efektivitas program bank 

sampah secara simultan terhadap tingkat pendapatan komunitas penggiat 
 

daur ulang sampah di Kabupaten Bandung. 
 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik 

secara akademis maupun praktis: 
 

1. Secara akademis: 
 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan 

bagi para pembaca umumnya. 
 

2. Secara praktis: 
 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah 

Kabupaten Bandung. 
 

b. Untuk memperoleh jawaban empiris bagi hipotesis penelitian yang 

diajukan, sehingga akan membuktikan adanya kebenaran konseptual 

dengan kebenaran empiris. 
 

c. Hasil penelitian ini dapat berguna dan menjadi saran yang positif bagi 

pemerintah, masyarakat setempat tentang pemberdayaan dan 

efektivitas program bank sampah terhadap tingkat pendapatan 

penggiat daur ulang sampah di Kabupaten Bandung. 

 
 

D. Tinjauan Pustaka 
 

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti 

lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini. 
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1. Syamsul Bahri (2014) 
 

Penelitian yang ditulis berjudul “Pengaruh Pemberdayaan dan 

Partisipasi Pengusaha Muslim Bugis Terhadap Pengentasan Kemiskinan 

di Kabupaten Bone” Tesis (tidak dipublikasikan). 
 

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah dampak 

pengusaha Muslim Bugis melalui pemberdayaan dan partisipasinya untuk 

mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone. 
 

Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan, teori 

pemberdayaan ekonomi, teori partisipasi, teori kemiskinan.Adapun 

metodologinya menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian 

eksplanatoris (explanatory research).Sampel yang digunakan adalah 

sampel acak dengan alat pengumpul datanya yaitu teknik skala likert. 
 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan pengusaha terhadap pengentasan kemiskinan.Artinya 

pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memberdayakan 

pengusaha dengan nilai thitung sebesar 4,945 dengan signifikansi 

0,000.Terdapat pengaruh signifikan partisipasi pengusaha terhadap 

pengentasan kemiskinan.Artinya pengentasan kemiskinan dapat terwujud 

dengan adanya partisipasi pengusaha musllim, dengan nilai thitung sebesar 

3,516 dengan signifikansi 0,001.Terdapat pengaruh signifikan 

pemberdayaan dan partisipasi secara bersamaan terhadap pengentasan 

kemiskinan denga nilai Fhitung sebesar 26,449 dengan signifikansi 0,000. 
 

2. Sutami (2009) 
 

Penelitian yang ditulis berjudul “Partisipasi masyarakat pada 

pengembangan prasarana lingkungan melalui program pemberdayaan 

masyarakat kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara” 

Tesis (tidak dipublikasikan). 
 

Substansi pembahasan penelitian ini adalah kondisi prasarana 

lingkungan yang telah dibangun melalui PPMK di Kelurahan Marunda 

Jakarta Utara. 
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Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), penelitian ini menggunakan paradigm rasionalistik yaitu 

mengedepankan pemikiran terlebih dahulu dalam bentuk konsep atau teori. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisi deskriptif kualitatif denga 

metode tabulasi silang. Dari data kuantitatif yang diperoleh berupa skor 

atau nilai sebagai data primer kemudian dianalisa dan disajikan dalam 

bentuk distribusi frekuansi. 
 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat 

pada pembangunan prasarana lingkungan melalui PPMK di Kelurahan 

Marunda Jakarta Utara menunjukan keaktifan masyarakat untuk 

berpartisipasi cukup besar, hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat 

semakin meningkat dalam setiap tahapan pembangunan prasarana 

lingkungan. Namun keikut sertaan ini masih didominasi oleh kondisi 

sosial ekonomi tertentu. 
 

3. Michel Sipahelut (2010) 
 

Penelitian yang ditulis berjudul “Analisi pemberdayaan masyarakat 

nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara” tesis (tidak 

dipublikasikan). 
 

Substansi yang dibahas dalam penelitian ini adalah menilai 

implikasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) 

terhadap keragaan sosial, ekonomi, teknologi, dan kelembagaan 

masyarakat nelayan di lokasi penelitian. 
 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

pemberdayaan, teori masyarakat nelayan, strategi pemberdayaan nelayan, 

dan teori pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. 
 

Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 

survey dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif, yaitu suatu 

metode yang digunakan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, atau suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. 
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Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program PEMP telah 

berkontribusi memicu perubahan sosial, budaya, teknologi, ekonomi dan 

kelembagaan masyarakat pesisir.Program PEMP memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan pendapatan nelayan dan terjadi mobilitas 

vertical nelayan dari status buruh menjadi nelayan pemilik unit 

penangkapan (pengusaha). 
 

4. James Erik Siagian (2007) 
 

Penelitian yang ditulis berjudul “Analisis dampak pemberdayaan 

masyarakat melalui program pengembangan kecamatan terhadap 

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang” tesis (tidak 

dipublikasikan). 
 

Substansi penelitian ini adalah dampak program pengembangan 

kecamatan (PPK) melalui penyediaan sarana sosial dasar, penyediaan 

sarana ekonomi, serta melalui lapangan kerja terhadap pengentasan 

kemiskinan. 
 

Teori yang digunakan adalah teori kemiskinan, teori pengentasan 

kemiskinan, dimensi kemiskinan di Indonesia. Metodologi yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan model maximum likehood. 

Model analisis yang digunakan adalah logit.Pengumpulan data primer 

dilakukan melalui wawancara dan kuesioner. 
 

Hasil penelitian dapat disimpilkan bahwa: Pertama, penyediaan 

sarana sosial dasar melalui PPK berdampak positif terhadap pengentasan 

kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu. Kedua, 

penyediaan sarana ekonomi melalui program pengembangan kecamatan 

berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM 

Hulu dan Kecamatan Pantai Labu. Ketiga, penyediaan lapangan kerja 

melalui program pengembangan kecamatan berdampak positif terhadap 

pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai 

Labu. 
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5. Wahyu Ishardino Satries (2011) 
 

Penelitian yang ditulis berjudul “Efektivitas Program 

Pemberdayaan Pemuda pada OKP Al Fatih Ibadurrohman Kota Bekasi” 

Tesis (tidak dipublikasikan). 
 

Substansi yang dibahas dalam penelitian ini adalah efektivitas 

program pemberdayaan pemuda yang dilaksanakan oleh OKP Al Fatih 

Ibadurrohman di Kota Bekasi. 
 

Teori yang digunakan adalah teori Budiani dengan menggunakan 

empat indikator efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program, 

sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Adapun 

metodologinya menggunakan deskriptip kuantitatif Jawaban responden 

kemudian diprosentasikan dan diinterpretasikan melalui tabel interpretasi 

dari Arikunto untuk mendapatkan nilai efektivitas program. 

 
 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk keempat indikator 

efektivitas program mendapat nilai cukup untuk efektivitas pelakasanaan 

dengan nilai prosentase berbeda. Indikator ketepatan sasaran program 

mendapat presentase 67,22%, indikator sosialisasi program mendapat 

prosentase 76,23%, indikator tujuan program mendapat prosentase 78,93% 

dan indikator pemantauan program mendapat prosentase 71,38%. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bila efektivitas program pemberdayaan 

pemuda yang dilaksanakan OKP Al Fatih Ibadurrohman telah berjalan 

cukup efektif. 
 

Selain itu dalam tesis ini dibahas pula faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan pemuda. 

Beberapa faktor pendukung yang ada adalah kerjasama pengurus yang 

solid, potensi donatur yang tersedia, dukungan dari pihak Pemda, dan 

antusiasme DKM sebagai rekanan dalam merekrut peserta. Sementara itu, 

faktor penghambat yang ada adalah kurangnya ketersediaan waktu para 

pengurus OKP dan belum adanya pengurus 
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yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi sebagai 

pendukung kegiatan. 
 

Dari beberapa penelitian sebelumnya itu dikatakan bahwa 

penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam 

pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan ekonomi, tetapi memiliki 

perbedaan dari aspek kelembagaan yang menjadi obyek penelitian yaitu 

bank sampah.Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan pada 

pemberdayaan dan efektivitas program bank sampah dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

 
 

E.  Kerangka Pemikiran 
 

Untuk menjelaskan masalah penelitian ini digunakan bebrapa teori 

yang terkait langsung dengan masing-masing variabel, yaitu: 
 

1. Pemberdayaan 
 

Pemberdayaan atau empowerment, merupakan upaya untuk 

membangun eksistensi seseorang dalam kehidupannya dengan memberi 

dorongan agar memiliki kemampuan/keberdayaan. 
3
 Pemahaman 

pemberdayaan ini adalah sebagai cara untuk memberikan kekuatan 

kepada masyarakat yang mengalami situasi ketidakberdayaan. 

Ketidakberdayaan dimaksudkan bukan hanya dari segi ekonomi saja, tapi 

juga ketidakberdayaan dalam menciptakan ide-ide kreatif, 

ketidakberdayaan dalam hubungan sosial, dan ketidakberdayaan dalam 

segi ekologi. Sumodiningrat memandang bahwa pemberdayaan 

merupakan hasil interaksi pada tingkat ideologis maupun praksis. 
4
 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep pemberdayaan 
 
 
 
 

 
3
 Syamsir Salam dan Amir Fadhilah, Sosiologi Pedesaan (Jakarta: Lembaga 

Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 232.  
4
Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top 

down dan bottom-up, antara growth strategy dan people centered strategy.Sementara pada 
tingkat praksis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi yangterjadi lewat pertarungan antar 
otonomi. Sumodiningrat, G. Pemberdayan Sosial. Kajian Ringkas tentang Pembangunan 
Manusia Indonesia.(Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), 56. 
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mengandung makna keberpihakan pada masyarakat sebagai kelompok 

yang tidak memiliki keberdayaan. 
 

Pemberdayaan menurut Islam adalah sebuah sistem tindakan yang 

nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam 

bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.
5
 Menurut 

 
Mubyarto, pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kemampuan 

masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan 

potensinya. Bertolak dari hal tersebut, tidak hanya ekonomi yang 

meningkat tapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga 

diri.
6
Dalam Al-Qur’an surat Huud, ayat 61. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“dan kepada Tsamud (Kami utus ) saudara mereka Saleh. Saleh 

berkata:“Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 

Tuhan melainkan Dia . Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) 

dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohon ampunan 

kepadaNYa , kemudian bertobatlah kepada-Nya.Sesungguhnya Tuhanku 

amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya). 
 

Telah jelas Allah menciptakan kita di dunia adalah untuk 

memakmurkan bumi ini, yaitu mengolah sumber daya alam yang ada 

untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan. Dalam surat Al-Hadid ayat yang 

ke-25 disebutkan : 
 
 
 
 
 

 
5 Nanih Machendrawati, dkk, Pengembangan Masyarakat Islam (Bandung: 

Rosdakarya, 2001), 29.
  

6 Mubyarto, Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Indonesia 
(Yogyakarta: Aditya Media, 1996) 37.
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“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama 

mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 

melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat 

kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya 

mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa 

yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak 

dilihatnya.Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (Q.S. Al-

Hadid: 25) 
 

Setiap muslim yang patuh kepada Allah wajib bekerja keras 

mengolah bahan baku seperti; perak, minyak, emas, tembaga dan barang 

lainnya menjadi macam-macam barang yang berguna, sehingga dapat 

digunakan untuk kemaslahatan umat. Beberapa definisi yang 

dikemukakan tersebut, maka yang dimaksudkan pemberdayaan ekonomi 

dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki untuk meningkatkan pendapatan sehingga perekonomian dapat 

meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. 
 

Memberdayakan ekonomi umat secara proporsional sama dengan 

memberdayakan ekonomi rakyat. Karenanya, tidak heran jika aspek 

pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi tema sentral bagi pembangunan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus pula ditujukkan pada perbaikan 
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keadilan. Aspek keadilan ini harus diterjemahkan dalam konsep ekonomi 

dan secara politis dapat diterima.
7 

 
Jika dikaji lebih dalam, pemberdayaan ekonomi umat sendiri 

sebenarnya mengandung tiga misi. Pertama, misi pembangunan ekonomi 

dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis 

yang lazim dan bersifat universal. Misalnya besaran-besaran produksi, 

lapangan kerja,laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan 

usaha. Kedua, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari’ah yang 

harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. Ketiga, membangun 

kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung 

dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sadaqah, waqaf 

serta menjadi bagian dari pilar perekonomian. Maka program bank 

sampah ini merupakan salah satu wujud dari misi pertama yaitu 

pembangunan ekonomi dan bisnis. 
 

Kristiadi melihat bahwa ujung dari pemberdayaan masyarakat 

harus membuat masyarakat menjadi swadiri (mampu mengurusi dirinya 

sendiri), swadana (mampu membiayai keperluan sendiri), dan 

swasembada (yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara 

berkelanjutan)
8
. Tahapan pemberdayaan merupakan salah satu langkah 

dimana lembaga melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap komunitas 

atau masyarakat disekitarnya. Tahapan pemberdayaan masyarakat seperti 

yang diungkapkan oleh Nana Mintarti yaitu penyadaran, 

pengorganisasian, kaderisasi, dukungan teknis, pengelolaan sistem. 
9
 

Tahapan ini dilakukan untuk mewujudkan pemberdayaan melalui bank 

sampah dapat terealisasi dengan sadarnya masyarakat akan perilakuramah 

lingkungan yang berimplikasi pada pemahaman masyarakat tentang 
 

 
7 Anggito Abimanyu, “Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Pemulihan Ekonomi 

Umat”,dalam Amin Abdullah, dkk., Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah ( 
Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 2000), 74.

  

8
 Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, Manajemen 

Pemberdayaan (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), 117.  

9
 Siti Habibah. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Wirausaha Daur 

Ulang Sampah Kering di Kelurahan Pasar Minggu (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 
2009), 18-19. 
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pentingnya melindungi seluruh ekosistem yang ada di dalam kehidupan 

ini.Sebagaimana Allah SWT.firmankan didalam alqur’an surat al-a’raf 

ayat 56 ; 
 
 
 
 
 
 

 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik.” 
 

Menurut Ledwith, terdapat empat dimensi yang menjadi dasar 

dalamupaya pemberdayaan suatu komunitas, yakni : (a) pemberdayaan 

personal melalui pembelajaran, pengetahuan, kepercayaan diri, dan skill; 
 

(b) aksi positif yang terkaitdengan kemiskinan, kesehatan, ras, gender, 

ketidakmampuan/cacat, serta aspekaspekdiskriminasi yang menentang 

struktur kekuasaan; (c) organisasi komunitasyang menyangkut kualitas 

dan keefektifan kelompok komunitas serta hubunganmasing-masing 

kelompok dan dengan pihak luar; (d) partisipasi dan keterlibatan.
10

 Untuk 

menuju perubahan komunitas ke arah yang lebih baik. 
 

Tujuan pemberdayaan menurut Soeharto 
11

 menunjuk pada 

keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan 

diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan 

tugas-tugas kehidupannya. 
 

 
10 Ledwith, M. Community Development. A Critical Approach (Bristol UK.The 

Policy Press University of Bristol, 2005), 35.
  

11 Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah 
dan Kebijakan Sosial (Bandung: Alfabeta, 2005), 60.
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2. Efektivitas 
 

Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan 

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara 

sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau 

jasa kegiatan yang dijalankannya.
12

 Efektivitas menunjukkan 

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. 
 

Steers mengatakan bahwa yang terbaik dalam memeliti efektivitas 

adalah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling 

berkaitan, yaitu: optimalisasi tujuan-tujuan, perspektif sistem dan tekanan 

pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Cara seperti ini 

disebut ancangan saja, misalnya hanya dari segi tujuan. Ancangan 

optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenali bermacam-macam 

tujuan,meski tampaknya sering saling bertentangan. Kaitannya dengan 

optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut seberapa jauh susunan 

organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu 

sama lain saling berkaitan.
13 

 
Penilaian terhadap efektivitas berupa pernyataan berdasarkan fakta 

tentang seberapa banyak tujuan program dapat dicapai, seberapa besar 

komponen-komponen program telah berfungsi dalam pencapaian tujuan.
14

 

Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat 

dilakukan dengan menggunakan dimensi sebagai berikut:
15 

a. Ketepatan sasaran program 
 

b. Sosialisasi program 
 

c. Tujuan program 
 

d. Pemantuan program  
 

 
12 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bumi Aksara: Jakarta, 

2001), 24.
 

13 Sutrisno, Edy, Budaya Organisasi Kencana: Jakarta, 2007), 43.
  

14 Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat (Pustaka Pelajar: 
Yogyakarta, 2010), 77.

  

15 Ni  Wayan Budiani,  Efektivitas  Program  Penanggulangan  Pengangguran
  

Karang  Taruna  “Eka  Taruna  Bhakti”  Desa  Sumerta  Kelod  Kecamatan  Denpasar  

Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT. Volume 2 No. 1, 2007, 53. 
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Adapun untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan/aktivitas perlu 

diperhatikan beberapa indikator, yaitu pemahaman program, tepat 

sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. 

 
 

3. Program 
 

Program dapat juga diartikan sebagai sejumlah sarana hubungan 

yang didesain dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Sedang 

program menurut Joan L. Herman
16

 sebagaimana dikutip oleh Tayibnapis 

adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan 

akan mendatangkan hasil atau pengaruh. 
 

Program yang ada bank sampah bisa dilihat dengan teori 

pertukaran, Menurut Damsar 
17

 “Teori pertukaran melihat dunia ini 

sebagai arena pertukaran, tempat orang-orang saling bertukar 

ganjaran/hadiah”. Menurut George C. Homans dalam Damsar, teori 

pertukaran memiliki asumsi sebagai berikut: 
 

1) Manusia adalah makhluk yang rasional, memperhitungkan untung 

dan rugi. 
 

2) Perilaku pertukaran sosial terjadi apabila perilaku tersebut harus 

berorientasi pada tujuan yang hanya dapat dicapai melalui 

interaksi dengan orang lain. Perilaku harus bertujuan untuk 

memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan tersebut. 
 

3) Transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang 

terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu. 
 

Bank  sampah  merupakan  institusi  lokal  yang  kekuasaannya 
 

tidak begitu besar. Bank Sampah tidak dapat melakukan punishmen 

(hukuman) kepada masyarakat yang membuang sampah atau 

menimbun sampah, sehingga Bank Sampah harus menggunakan sistem 

rewads (ganjaran atau hadiah). Semakin tinggi reward (ganjaran) yang 
 

 
16 James C. McDavid dan Laura R.L. Hawthorn, Program Evaluation and 

Performance Measurement: An Introduction to Practice (California: Sage Publications, 
2006), 15.

 

17 Damsar. Pengantar Sosiologi Pendidikan (Padang: Kencana, 2010), 62.
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diperoleh makin besar kemungkinan suatu perilaku akan diulang. 

Rewards yang digunakan oleh bank sampah berbentuk ganjaran 

ekstrinsik yaitu uang dalam bentuk tabungan, sehingga semakin tinggi 

reward (ganjaran) yang dirasakan nasabah maka semakin tinggi 

kemungkinan perilaku menabung sampah di bank sampah akan 

terulang. 
 

Hal tersebut akan mengubah perilaku masyarakat terhadap 

sampah dan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan. Proses 

penyadaran lingkungan melalui tabungan sampah yang dinilai dengan 

uang atau Rupiah merubah paradigma masyarakat tentang sampah. 

Sampah yang seharusnya dibuang menjadi bermanfaat. 

 
 

4. Pendapatan 
 

Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang 

diterimaoleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, 

baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. 
18

 Menurut Penny dan 

Singarimbun dalam Atmaningrum, pendapatan adalah arus kesempatan 

untuk membuat pilihan-pilihan diantara berbagai alternative penggunaan 

sumber-sumber yang langka. Artinya jika orang harus memanfaatkan suatu 

sumber kehidupan tersebut belum dapat dijangkau dalam pemanfaatannya 

seperti tanah yang belum digarap oleh manusia, maka tidak ada pilihan lain 

yang tersedia sebagai alternatif seperti berburu dan mengumpulkan hasil-

hasil yang dapat diperoleh.Menurut Sumardi dan Evers membedakan 

pendapatan menjadi pendapatan yang berupa uang dan pendapatan berupa 

barang. 
 

Terdapat hubungan variabel antara teori diatas karena pemberdayaan 

bisa terlaksana dengan adanya organisasi yaitu bank sampah, dengan itu 

terdapat program-program yang di tawarkan bank sampah untuk masyarakat 

sekitar. Program tersebut dikelola agar sama-sama memberi manfaat antara 

satu dengan lainnya yaitu masyarakat menabung sampah sehingga 
 
 

18
Sukirno, S, MakroEkonomi (Raja Grafindo Persada:  Jakarta, 2006), 37. 
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mendapatkan pendapatan dan mengurangi sampah.Sedangkan bank sampah 

bisa memberikan peluang kerja untuk yang membutuhkan.Maka dari itu, ada 

hubungan antara variabel dalam penelitian ini, diantaranya pemberdayaan 

dengan peningkatan pendapatan masyarakat, program dengan peningkatan 

pendapatan masyarakat, serta pemperdayaan dan program secara bersamaan 

dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, secara 

ilustratif, hubungan tersebut dapat digambarkan kedalam kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 
 
 

Faktor Lain  
 
 
 

 

Pemberdayaan (X1) 
 

Tingkat Pendapatan 
 

Komunitas (Y) 
 

Program Bank Sampah (X2) 
 
 

 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa terdapat pengaruh pemberdayaan 

bank sampah terhadap tingkat pendapatan komunitas penggiat daur ulang 

sampah. Terdapat pengaruh program bank sampah terhadap tingkat 

pendapatan komunitas penggiat daur ulang sampah, serta terdapat pengaruh 

pemberdayaan dan program bank sampah secara simultan terhadap tingkat 

pendapatan komunitas penggiat daur ulang sampah. 
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F.  Hipotesis 
 

Sesuai dengan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis 

penelitian berikut: 
 

1. Pemberdayaan bank sampah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

pendapatan komunitas penggiat daur ulang sampah secara parsial. 
 

2. Efektifitas program bank sampah berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan komunitas penggiat daur ulang sampah secara 

parsial. 
 

3. Pemberdayaan dan program bank sampah secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap komunitas penggiat daur ulang sampah di daerah 

prinsipal. 

 


