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ABSTRAK — Adanya manfaat sosial-ekonomi yang 

dihasilkan dari tabungan sampah membuat peranan 

bank sampah tidak hanya sebatas pada usaha 
pengelolaan dan daur ulang sampah semata. Tetapi 

bank sampah juga mampu meningkatkan partisipasi, 
skill dan perubahan sikap masyarakat miskin dalam 

pengelolaan sampah khususnya kaum perempuan yang 
selalu terlibat dalam proses pengelolaan sampah skala 

rumah tangga. Atas dasar hal tersebut maka penting 
rasanya untuk melihat pengaruh bank sampah 

terhadap penguatan modal sosial di tengah kelompok 
perempuan miskin di Sicanang Belawan Medan. Tujuan 
penelitian ini adalah; untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh program bank sampah terhadap 
pembentukan modal sosial perempuan miskin di 

Kelurahan Sicanang Belawan Medan. Desain penelitian 
ini menggunakan metode penelitian assosiatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Nomogram Harry King, di mana total 

nasabah dari 10 bank sampah skala lingkungan 
berjumlah 200 nasabah. Dari 200 nasabah tersebut 

diambil sampel dengan tingkat kesalahan 5%. Sehingga 
jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 30 nasabah. 

Kemudian, 30 nasabah ini dibagi secara merata pada 
setiap bank bank sampah. Jadi terdapat 3 orang 

nasabah untuk mewakili masing-masing bank sampah. 
Hasil penelitian menunjukan, pertama; Program Bank 

Sampah secara parsial mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap pembentukkan modal sosial 

perempuan miskin. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sig = 

0.000 yang lebih kecil dari α 0,05. Selain itu, nilai R 
Square sebesar 0,616 yang berarti 61,6 % variasi 

variabel pembentukan modal sosial dapat dipengaruhi 
oleh variabel program bank sampah. Kedua, terdapat 

derjat hubungan yang positif dan kuat antara Program 
Bank Sampah dengan Pembentukan Modal Sosial 

sebesar r = 0,785. 

Kata Kunci - Program Bank Sampah dan Modal Sosial 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sampah selama ini didefenisikan sebagai sesuatu 

barang atau materi yang tidak memiliki nilai guna atau 
manfaat secara sosial dan ekonomi sehingga harus 
dibuang. Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 

tentang pengelolaan sampah, sampah diartikan sebagai 
sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam 
yang berbentuk padat [1]. Azwar dalam Simanungsong[2] 

juga mendefenisikan hal yang sama yakni sampah dianggap 
sebagai sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau 

sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari 
kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan 
industri) tetapi yang bukan biologis (karena kotoran 

manusia tidak termasuk di dalamnya) dan umumnya 
bersifat padat.  

Pendefenisian yang negatif terhadap sampah membuat 

sampah menjadi satu barang atau materi yang dianggap 
tidak berguna sehingga tidak pernah mendapatkan 
perlakuan yang layak melalui proses daur ulang. Itu 

sebabnya produksi sampah ke TPA terus meningkat dari 
tahun ke tahun karena sampah yang dihasilkan individu 
pada skala rumah tangga tidak pernah mendapatkan 

perlakuan daur ulang yang memadai sehingga sampah 
yang dihasilkan langsung ditumpuk di setiap TPA. 
Mujahiddin[3] mencatat pada tahun 2011 –sebagaimana 

dikutinya dari BPS dan sumber berita lainnya –produksi 
sampah yang dihasilkan oleh 380 kota di Indonesia 
mencapai 80.000 ton perhari. Diperkirakan pada tahun 

2025 jumlah sampah yang diproduksi di Indonesia 
mencapai 130.000 ton perhari. Jika dilihat secara spesifik, 
di Kota Medan misalnya, pada tahun 2013 volume 

sampah yang dihasilkan setiap harinya oleh masyarakat 
Kota Medan berkisar 1700 ton. Jika ditotal setiap 
bulannya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota 
Medan mencapai 44.000 ton dan 85 persen dari jumlah 

sampah tersebut diangkut langsung ke Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) tanpa melalui proses pemilahan 
dan daur ulang.  

Penumpukan sampah secara terus menerus di TPA 
tentunya akan memberikan efek negative terhadap 
keberlangsungan lingkungan. Apalagi di Kota Medan 

bentuk TPA masih menggunakan sistem open dumping 
yang dinilai sebagai sistem TPA yang paling sederhana dan 
paling murah. Pada TPA dengan sistem open dumping 

sampah akan ditimbun dan ditumpuk secara terus-
menerus sampai seperti bukit atau gunung. Sinulingga[4] 
mencatat pembuangan sampah dengan jenis open dumping 

ini hanya cocok untuk sampah hasil sapuan jalan, abu dan 
benda-benda yang dapat dibakar. Tetapi apabila 
bercampur dengan sampah lain seperti sampah organik 

maka tempat sampah ini akan menjadi sumber 
pencemaran lingkungan seperti bau tidak sedap, 
kebakaran atau ledakan sampah –seperti tragedi di TPA 

Leuwigajah Bandung –dan akibat lainya adalah terjadinya 
pembusukan sampah dan akan menimbulkan cairan 
limbah (leachate) yang dapat menjadi sumber penyakit. 

Padahal jika sampah diolah kembali melalui 
mekanisme daur ulang maka sampah yang dianggap tidak 
memiliki nilai guna tersebut akan dapat digunakan 
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kembali sebagai satu barang yang memiliki fungsi normal. 

Mujahiddin[5] dalam penelitian Tesisnya menjelaskan 
proses daur ulang sampah untuk menjadi barang berguna 
memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Sampah 

oraganik dapat didaur ulang menjadi pupuk untuk 
tanaman. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik sisa 
kemasan dapat didaur ulang menjadi tas belanja, dompet, 
alas minuman dan bunga plastik. Sampah dari sisa koran 

diolah menjadi keranjang dan pot bunga hias. 
Keseluruhan barang dari hasil olahan sampah tersebut 
tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan pribadi 

tetapi dapat juga dijual. 
Selain dapat didaur ulang, sampah juga dapat ditabung 

dan dikonversikan menjadi satuan rupiah. Mekanisme 

tabungan sampah ini dapat dilihat dari model pengelolaan 
sampah berbasis bank sampah. Pada bank sampah, 
sampah-sampah kering atau anorganik yang dihasilkan 

dari skla rumah tangga dapat ditabung dengan cara 
memilah atau mengkelompokkan sampah berdasarkan 
jenisnya misal; sampah plastik yang disatukan dengan 

sampah plastik, sampah kertas yang disatukan dengan 
sampah kertas, sampah kaca yang disatukan dengan 
sampah kaca dan seterusnya. Melalui proses pemilahan 

ini, sesungguhnya bank sampah telah mengajarkan budaya 
memilah sampah bagi masyarakat yang aktif menjadi 
nasabah bank sampah.  

Tidak hanya itu, bank sampah melalui program 
tabungan sampah juga dapat memberikan manfaat sosial-
ekonomi bagi masyarakat khususnya keluarga miskin. 

Mujahiddin dan Ananda[6] menjelaskan ada dua manfaat 
tabungan sampah bagi keluarga miskin di Kelurahan 
Sicanang Belawan Medan yaitu; manfaat secara ekonomi 
dan manfaat secara sosial. Manfaat secara ekonomi 

ditandai dengan adanya tambahan pendapatan keluarga 
dari hasil tabungan sampah. 

Tambahan pendapatan ini kebanyakan digunakan 

keluarga miskin untuk belajan kebutuhan pangan 
keluarga. Selain itu juga digunakan untuk keperluan 
membiayai kebutuhan anak mereka yang meliputi; jajan 

untuk sekolah, membeli peralatan sekolah anak dan juga 
ongkos tranportasi. Sedangkan manfaat secara sosial 
dilihat dari adanya perubahan perilaku masyarakat dalam 

mengelola sampah yang meliputi; perilaku memilah 
sampah sampah, peningkatan partisipasi dalam 
pengelolaan sampah dan peningkatan skill dalam daur 

ulang sampah. 
Adanya manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan dari 

tabungan sampah membuat peranan bank sampah tidak 

hanya sebatas pada usaha pengelolaan dan daur ulang 
sampah semata. Tetapi bank sampah juga mampu 
meningkatkan partisipasi, skill dan perubahan sikap 

masyarakat miskin dalam pengelolaan sampah khususnya 
kaum perempuan yang selalu terlibat dalam proses 
pengelolaan sampah skala rumah tangga. 

Atas dasar hal tersebut maka penting rasanya untuk 
melihat pengaruh bank sampah terhadap penguatan 
modal sosial di tengah kelompok perempuan miskin di 
Sicanang Belawan Medan. Aspek penguatan modal sosial 

akan dilihat adalah; apakah kehadiran bank sampah di 
satu wilayah dapat membentuk modal sosial pada 

kelompok perempuan miskin mulai dari; pembentukan 

rasa saling percaya antar kelompok, pembentukan 
norma-norma sosial baru khususnya dalam aspek 
pelestarian lingkungan, dan pembentukan jaringan-

jaringan sosial baru yang dapat memfasilitasi tindakan 
bersama. 
 
B. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 
berikut; Apakah terdapat pengaruh program bank 
sampah terhadap pembentukan modal sosial perempuan 

miskin di Kelurahan Sicanang Belawan Medan? dan 
Bagaimana Derjat hubungan antara program bank 
sampah dengan pembentukan modal sosial perempuan 

miskin di Kelurahan Sicanang Belawan Medan? Tujuan 
penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh 
program bank sampah terhadap pembentukan modal 

sosial perempuan miskin.  
 
C. Kajian Pustaka 

 
1. Program Bank Sampah 

  

Model pengelolaan sampah melalui bank sampah ini 
merupakan wujud dari usaha pengelolaan sampah dengan 
menerapkan prinsip 3-R (Reduce, Reuse, Recycle). Di bank 

sampah, sistem yang diterapkan adalah sistem mengelola 
sampah dan menampung, kemudian memilah dan 
mendistribusikan sampah ke fasilitas pengolahan sampah 

yang lain atau kepada pihak yang membutuhkan. Di sini 
nilai guna barang yang sudah menjadi sampah dapat 
ditingkatkan, yang sebelumnya tidak berguna menjadi 
barang berguna.  

Dilihat dari pengertiannya, Utami[7] menjelaskan bank 
sampah dapat dikatakan sebagai satu sistem pengelolaan 
sampah kering secara kolektif yang mendorong 

masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. 
Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan 
sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat 

mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung 
sampah. Jadi semua kegiatan dalam sistem bank sampah 
dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Sampah-

sampah yang disetorkan oleh nasabah sudah harus 
dipilah. Persyaratan ini mendorong masyarakat untuk 
memisahkan dan mengkelompokkan sampah. 

Hadirnya bank sampah dibeberapa kota di Indonesia 
diharapkan mampu untuk memberikan manfaat yang 
berarti bagi masyarakat. Suwerda[8] mencatat terdapat 

empat manfaat yang bisa diharapkan dari hadirnya bank 
sampah sebagai satu model pengelolaan sampah. Bank 
sampah – bank sampah yang ada kemudian diharapkan 

dapat bermanfaat bagi; pertama, kesehatan lingkungan. 
Kedua, sosial ekonomi masyarakat. Ketiga, aspek 
pendidikan dan keempat, bagi pemerintah. 

Manfaat lain yang dihasilkan dari bank sampah dan 
tabungan sampah adalah dapat menjadi mekanisme 
pendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat. Hal 
ini terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Syafrini[9] di mana pada salah satu point penelitian 
menyimpulkan bahwa  menyimpulkan bahwa isrti atau ibu 
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rumah tangga yang selama ini tidak bekerja, setelah 

menjadi nasabah bank sampah memiliki peluang kerja 
memproduksi sampah plastik menjadi benda bernilai 
ekonomis yang hasilnya dapat membantu menambah 

pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk 
tabungan sampah, 

Syafrini[9] menjelaskan bahwa saldo yang tertera di 
tabungan nasabah, disesuaikan dengan berat sampah yang 

terkumpul per-item yang kemudian dikalkulasikan dengan 
harga yang telah ditetapkan. Menurut para nasabah 
dengan adanya profit ini, mereka lebih bersemangat 

untuk mengumpulkan sampah rumah tangga dan bahkan 
tidak jarang sampah di luar yang dilihat di jalanan ataupun 
yang ada di kantor, mereka bawa pulang dengan harapan 

bisa ditabung.  
 

2. Modal Sosial  

Putnam[10] dalam bukunya Making Democracy Work: 
Civic Traditions in Modern Italy mendefinisikan modal sosial 
sebagai 'features of social organisation, such as networks, 

norms, and trust, that facilitate coordination and co-operation 
for mutual benefit,’ ciri-ciri organisasi sosial, seperti 
jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang 

memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk 
mendapatkan manfaat bersama. Sedangkan menurut 
Dodon[11] modal sosial sering diartikan sebagai 

kemampuan individu atau kelompok untuk bekerja sama 
dengan individu atau kelompok lainnya. Masyarakat atau 
individu yang memiliki ikatan sosial yang lebih baik antara 

satu dengan yang lainnya akan lebih mudah dalam 
melakukan aktifitas kerjasama yang ada. 

Secara spesifik Widodo[12] pada hasil penelitiannya 
tentang modal sosial dalam pengelolaan sampah di 

Kelurahan Brontokusuman Yogyakarta menyimpulkan 
bahwa modal sosial memiliki peranan yang tidak kalah 
penting dengan modal fisik, modal keterampilan atau 

kecerdasan. Modal sosial memiliki kekuatan yang mampu 
mendorong masyarakat untuk senantiasa menjaga 
komitmen dan konsistensi atas keberlangsungan 

pengelolaan sampah yang selama ini sudah berjalan. Di 
sisi lain, Widodo[12] menjelaskan modal sosial juga 
didukung oleh actor-aktor yang memilki keinginan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Di antara mereka memiliki 
peran dan fungsi masing-masing. Adapun dalam konteks 
pengelolaan bank sampah actor yang terlibat dapat 

diidentifikasi yakni; pengelola bank sampah, nasabah, 
pengepul sampah, dan juga fasilitator kelurahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo tersebut 

menunjukkan bagaimana peran modal sosial dalam 
pengelolaan sampah. Sedangkan penelitian ini akan 
melihat fokus yang berbeda, di mana akan melihat 

pengaruh bank sampah dalam membentuk modal sosial 
yang ada di tengah masyarakat khususnya masyarakat 
miskin yang tinggal di Kelurahan Sicanang Belawan. Untuk 

itu, modal sosial yang akan dilihat dan diukur dalam 
penelitian ini dibagi ke dalam tiga indikator yaitu; rasa 
saling percaya (trust), norma-norma (norm) sosial dalam 
pelestarian lingkungan dan jaringan-jaringan (networking). 

Ketiga indikator ini akan dioprasionalisasi ke dalam 
angket untuk dapat diukur pembentukannya.   

II. METODE PENELITIAN  

1. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian 
assosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini 
sengaja dipilih karena untuk dapat mengetahui pengaruh 

dan juga hubugan antara variabel program bank sampah 
dan pembentukan modal sosial. Sebagaimana dikatakan 
Sugioyono rumusan masalah assositif adalah suatu 
rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan 

hubungan antar dua variabel atau lebih[13]. 
   

2. Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel akan 
menggunakan nomogram Harry King, di mana total 
nasabah dari 10 bank sampah skala lingkungan berjumlah 

200 nasabah. Dari 200 nasabah akan diambil sampel 
dengan tingkat kesalahan 5% sehingga jumlah sampel yang 
akan diteliti sebanyak 30 nasabah. Kemudian, 30 nasabah 

ini dibagi secara merata pada setiap bank-bank sampah. 
Sehingga terdapat 3 orang nasabah untuk mewakili 
masing-masing bank sampah. 

 
3. Teknik Analisis Data     

Data yang telah dikumpulkan melalui angket atau 

quisioner akan dianalisis dengan dua tahapan yaitu, 
pertama; untuk menjawab rumusan masalah penelitian 
terkait pengaruh program bank sampah terhadap 

pembentukan modal sosial, maka data akan dianalisis 
dengan analisis regresi sederhana. Kedua, untuk melihat 
derjat hubungan antara program bank sampah dengan 

pembentukan modal sosial perempuan miskin, maka data 
akan dianalisis dengan pendekatan Korelasi Pearson. 
Keseluruhan data yang akan dianalisis tersebut akan 
dianalisis dengan menggunakan statistic berbasis SPSS 

17.0 dengan melihat pengaruh dan hubungan antar 
variabel. Di mana Program Bank Sampah ditetapkan 
sebagai variabel (X), dan Pembentukan Modal Sosial 

sebagai variabel (Y).  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan penelitian ini akan difokuskan untuk 

menjawab dua rumusan masalah penelitian yaitu;  
 
1. Apakah terdapat pengaruh program bank 

sampah terhadap pembentukan modal sosial 
perempuan miskin di Kelurahan Sicanang 
Belawan Medan? dan  

2. Bagaimana Derjat hubungan antara program 
bank sampah dengan pembentukan modal sosial 
perempuan miskin di Kelurahan Sicanang 

Belawan Medan?  

Point pertama pada rumusan masalah di atas akan 
dijawab dengan menggunakan analisis regresi sederhana 
melalui aplikasi SPSS 17.0. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikatakan oleh Khadir[14] yaitu; analisis regresi sederhana 
mempelajari apakah antara dua variabel atau lebih 
mempunyai pengaruh/hubungan atau tidak, mengukur 
kekuatan pengaruhnya dan membuat ramalan yang 

didasarkan kepada kuat atau lemahnya 
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pengaruh/hubangan tersebut. Sedangkan untuk point 

kedua pada rumusan masalah akan dijawab dengan 
menggunakan analisis Korelasi Pearson melalui aplikasi 
SPSS 17.0.  

 

1. Pengaruh Program Bank Sampah Terhadap 
Pembentukan Modal Sosial 

 
1.1 Pengujian Secara Parsial (t Test)  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independent (Program Bank Sampah) secara parsial 
berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel 
dependent (Pembentukan Modal Sosial). Untuk 

mengukur itu, maka ditetapkan derajat signifikansi atau 
derajat kepercayaan sebesar 0,05. Apabila nilai signifikan 
lebih kecil dari derajat kepercayaan maka dapat dikatakan 

variabel independent secara parsial mempengaruhi 
variabel dependen. Pengujian pengaruh variabel 
independent atau Program Bank Sampah (X) terhadap 

variabel dependen atau Pembentukan Modal Sosial (Y1) 
dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.   

  
Tabel 3.1  

Uji Parsial X Terhadap Y 

 
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

 

t 

 

 

 

sig 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Constant 
 

4.016 

 

 

7.536 

 
 

.533 

 

.598 

X 
 

.609 

 

.091 

 

.785 
6.703 

 

.000 

 
Berdasarkan tabel 5.48 di atas diperoleh t hitung 

sebesar 6.703 dengan Sig. .000 lebih kecil dari α 0,05. Hal 
tersebut berarti bahwa Program Bank Sampah (X) secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
Pembentukan Modal Sosial (Y1).  Nilai t yang positif 
menunjukan bahwa variabel program bank sampah 

mempunyai hubungan yang searah dengan pembentukan 
modal sosial. Jadi dapat disimpulkan Program Bank 
Sampah memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Pembentukan Modal Sosial.  
Selain itu, pada tabel 3.1 di atas juga dapat dilihat hasil 

estimasi regresi sebesar 4.016. Artinya, jika tidak ada 

program bank sampah, maka modal sosial perempuan 
miskin di Kelurahan Sicanang Belawan sebesar 4.016 
point. Nilai estimasi koefisien variabel Program Bank 
Sampah sebesar 0,609 yang berarti setiap penambahan 1 

Program Bank Sampah akan menambah nilai 
Pembentukan Modal Sosial Perempuan Miskin di Sicanang 
Belawan sebesar 0,609 point. 

 
1.2 Pengujian Secara Simultan / Total (F Test) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara simultan berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. Uji singnifikansi 
persamaan garis regresi diperoleh dari baris Regression 

ke-5, yaitu F hit (b/a) = 44,931 dan p-value = 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian regresi Y1 (Modal Sosial) atas X 

(Program Bank Sampah) adalah signifikan atau program 
bank sampah berpengaruh pada pembentukan modal 
sosial.  

 
1.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar hubungan dari variabel dalam pengertian 

yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan 
seberapa besar perubahan atau variasi pada variabel yang 
lain. Dalam hal ini berupaya menjelaskan berapa besar 

perubahan atau variasi variabel Program Bank Sampah 
atas variasi pada variabel Pembentukan Modal Sosial.  

Pada tabel 3.2 dapat dilihat angka R Square sebesar 

0,616. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 61,6 % 
variasi variabel pembentukan modal sosial dapat 
dipengaruhi oleh variabel program bank sampah. 

Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 
Tabel 3.2  

R Square (Model Summary X-Y1) 

 

Model 

 

1 

R .785 

R Square .616 

Adjusted R Square .602 

Std. Error of the Estimate 2.94189 

Change 

Statistic 

R Square Change .616 

F Change 44.931 

df1 1 

df2 28 

Sig. F Change .000 

 
 

2. Derjat Hubungan Antara Program Bank 
Sampah (X) Dengan Pembentukan Modal 

Sosial (Y1) dan Pemberdayaan Perempuan 
Miskin (Y2) 

 

Hasil estimasi korelasi antara Program Bank Sampah 
dengan Pembentukan Modal Sosial sebesar r = 0,785. 
Nilai ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif 

dan kuat antara Program Bank Sampah dengan 
Pembentukan Modal Sosial 

 

 
 

Tabel 3.3 

Derjat Hubungan Antara Program Bank Sampah, 

Pembentukan Modal Sosial dan Pemberdayaan Perempuan 

Miskin 

 

  Program Bank 

Sampah Modal Sosial 

Program Bank 

Sampah 

Pearson 

Correlation 

1 .785** 
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Sig. (2-

tailed) 
 

.000 

N 30 30 

Modal Sosial Pearson 

Correlation 

.785** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 
 

N 30 30 

 

IV. KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut;  

1. Program Bank Sampah secara parsial mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan 
modal sosial. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sig = 

0.000 yang lebih kecil dari α 0,05. Selain itu,  
juga dapat dilihat nilai R Square sebesar 0,616. 
Yang berarti 61,6 % variasi variabel 
pembentukan modal sosial dapat dipengaruhi 
oleh variabel program bank sampah. Sedangkan 

hasil estimasi koefisien variabel Program Bank 
Sampah sebesar 0,609 yang berarti setiap 
penambahan 1 Program Bank Sampah akan 

menambah nilai Pembentukan Modal Sosial 
Perempuan Miskin di Sicanang Belawan sebesar 
0,609 point. 

2. Derjat hubungan antara Program Bank Sampah 
dengan Pembentukan Modal Sosial sebesar r = 

0,785. Nilai ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang positif dan kuat antara Program 
Bank Sampah dengan Pembentukan Modal Sosial 
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