
ABSTRAK 

 

Dewi Utari : Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap 

Efektivitas Penanganan Sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung 

 

Pengelolaan sampah yang baik dan benar adalah pengelolaan sampah yang 

seuai dengan tata aturan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataannya, masalah 

pengelolaan sampah masih menjadi persoalan besar di Kabupaten Bandung. Hal ini 

ditandai dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tanpa 

mengiraukan aturan-aturan yang berlaku, serta masih rendahnya komponen-komponen 

pendukung seperti aspek infrastruktur yang belum memadai karena secara tidak 

langsung berdampak pula pada penanganan sampah di Kecamatan Majalaya. Atas dasar 

fenomena itula yang melatarbelakangi penulis menyusun laporan tugas akhir skripsi. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dimensi dalam 

Implementasi Kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur 

Birokrasi berpengaruh terhadap Efektivitas penanganan sampah di Kecamatan 

Majalaya Kabupaten Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

ada di Kecamatan Majalaya yang merasakan langsung pengaplikasian dari Perda No. 

21 Tahun 2009. Sampel yang diambil adalah 89 orang berdasarkan atas hasil 

perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin. 

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teori George C. 

Edward III (1980) yang mengemukakan ada empat model yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi 

dan struktur birokrasi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif 

dengan pendekatan asosiatif, karena merupakan metode yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan maupun pengaruh antara dua variabel atau lebih. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh 

implementasi kebijakan (komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi) 

terhadap efektivitas Penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung 

sebesar 0,782 atau (78,2 %). Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan 

pengaruh variabel independen (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 

birokrasi) terhadap variabel dependen yaitu efektivitas penanganan sampah sebesar 

78,2% masuk dalam kriteria pengaruh yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terjadi pengaruh yang tinggi dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah 

terhadap Efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. 

Hal ini menunjukkan  kebijakan memiliki peran yang cukup penting dalam efektivitas 

penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. 
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