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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dianalisa pada Bab IV, 

maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pertanyaan pertama ada lima responden dengan jawaban yang sama yaitu 

konsumen setuju dengan adanya peraturan plastik berbayar karena konsumen 

dengan sendirinya sudah sadar membawa kantong plastik sendiri ada juga yang 

membawa barang belanjaannya tidak menggunakan apa-apa atau dimasukkan 

kedalam tas mereka sendiri tanpa menggunakan kantong plastik atau membawa 

tas ramah lingkungan. 

Pertanyaan kedua ada tujuh responden dengan jawaban yang sama yaitu 

mereka mengatakan penjualan bulan ini dengan bulan-bulan kemarin tidak ada 

perubahan karena masih dalam suasana lebaran jadi konsumen juga tidak terlalu 

memikirkan peraturan tersebut. 

Pertanyaan ketiga ada enam responden dengan jawaban yang sama yaitu 

mereka memilih tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini karena 

pertanyaan ini termasuk rahasia toko. 

Pertanyaan keempat semua responden mengatakan jawaban yang sama 

yaitu responden mengatakan tergantung dari pembelian yang otomatis terdata oleh 

pusat yang dikumpulkan oleh pusat lalu tiap periode tertentu akan dikirim sebagai 

penggantinya yang telah keluar karena ini sudah peraturan toko. 
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Pertanyaan kelima semua responden mengatakan jawaban yang sama yaitu 

kantong daur ulang yang dibeli atau distok oleh toko itu juga sama dengan 

kantong plastik yaitu telah didata otomatis oleh pusat dengan keluarnya struk 

pembelanjaan maka dikumpulkan oleh pusat lalu dalam periode tertentu dikirim 

oleh pusat dengan bersamaan dengan makanan dan barang-barang lainnya karena 

ini sudah peraturan toko. 

Pertanyaan keenam semua responden mengatakan jawaban yang sama 

yaitu responden mengatakan memberi secara gratis kantong plastik karena belum 

ada larangan dari pemerintah. 

Pertanyaan ketujuh semua responden mengatakan jawaban yang sama 

yaitu responden mengatakan toko kami tidak mengalami kerugian apa-apa karena 

sebelumnya pun toko memberikan kantong plastik secara cuma-cuma dan setelah 

adanya peraturan kantong plastik berbayar pun uang yang terkumpul dari 

penjualan kantong plastik akan disetorkan ke pemerintah. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum 

terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

1. Sebaiknya peraturan plastik berbayar diberlakukan pada semua kota dan semua 

ritel karena peraturan ini bagus untuk cara menanggulangi global warming. 

2. Sebaiknya pemerintah membagikan kantong daur ulang terlebih dahulu untuk 

membuat masyarakat juga mau mengikuti larangan penggunaan kantong 

plastik. 
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3. Sebaiknya pihak ritel lebih mendukung adanya peraturan ini dengan 

mengurangi plastik untuk pembungkus barang-barang belanjaan. 

4. Sebaiknya peneliti selanjutnya lebih memastikan adanya kepastian larangan 

tersebut di tempat yang akan diteliti. 


