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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan dan arus urbanisasi yang pesat dewasa ini telah 

mengakibatkan timbunan sampah pada perkotaan semakin tinggi. Karena hal 

tersebut merupakan dampak dari pola konsumsi masyarakat yang ada. 

Karakteristik sampah di Indonesia juga bervariasi antara lain sampah yang 

memiliki tingkat kelembapan yang sangat tinggi yang mengandung bahan-bahan 

inersia seperti pasir, abu, dan juga bebatuan. Serta sampah yang dihasilkan dari 

penggunaan buah-buahan dan sayur-sayuran segar. 

Kota Batu merupakan Kota Administratif, dengan potensi pariwisata 

menjadikan kota Batu sebagai kota tujuan pariwisata yang terletak di Malang 

Provinsi Jawa Timur. Sebagai ikon sebagai Kota Pariwisata, Kota Batu perlu 

memelihara masalah kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah pada 

Kota Batu. 

Kelurahan Ngaglik yang berada di Kota Batu merupakan kawasan yang 

dipilih sebagai  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah untuk wilayah Kota 

Batu dan sekitarnya. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di 

kelurahan Ngaglik ini melayani beberapa desa di Kota Batu. 
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Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Ngaglik ini berada pada 

topografi yang ekstrim yakni berkisar antara +1110  - +1084 meter, serta luas lahan 

±1 hektar mengakibatkan volume pada lahan ini telah maksimal dalam hal daya 

tampung. Dengan keterbatasan lahan yang ada dengan volume yang terus-menerus 

bertambah maka perlu bagi Pemerintah Kota Batu untuk merencanakan kembali 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Ngaglik ini. 

Hal inilah yang melatarbelakangi studi perencanaan ulang mengenai desain 

yang ideal pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk topografi ekstrim pada 

Kelurahan Ngaglik Kota Batu agar kelak keberadaanya bisa memberikan dampak 

positif dengan keuntungan antara lain sampah-sampah yang ada akan terorganisir 

dengan baik, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan juga berperan dalam 

mencegah pemanasan global (global warming). 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Pada Desa Ngaglik Kota Batu, identifikasi masalah yang di temukan pada 

lingkup kerja wilayah Kelurahan Ngaglik Kota Batu ini menarik untuk di jadikan 

bahasan yang di tuangkan dalam sebuah Tugas Akhir. Dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini mencoba merencanakan kembali Tempat Pembuangan Sampah di Desa 

Ngaglik – Kota Batu  di antaranya adalah: 
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1. Lokasi yang telah ada, yakni pada desa Ngaglik berada pada ketinggian 

700 meter dari permukaan laut dengan luas lahan mencapai satu hektar, 

telah maksimal dalam hal daya tampung sampah. 

2. Belum adanya studi penelitian maupun studi perencanaan mengenai 

pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang ideal pada 

wilayah yang mempunyai topografi ekstrim seperti di desa Ngaglik. 

 

1.3.  Rumusan Masalah 

Agar studi perencanaan ini lebih terarah, maka rumusan masalah dapat di 

jabarkan sebagai berikut: 

1. Berapa volume sampah yang ditampung di  tempat pembuangan akhir 

(TPA) sampah Desa Ngaglik. 

2. Berapa dimensi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Desa Ngaglik 

sampai dengan umur rencana. 

3. Bagaimana instalasi pipa penangkap gas metan dan instalasi pengolahan 

lindi (leachate treatment) di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah 

Desa Ngaglik. 

4. Bagaimana desain stabilitas lereng pada  tempat pembuangan akhir (TPA) 

sampah Desa Ngaglik. 
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1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah disini dimaksudkan agar objek dari studi perencanaan dapat 

dijalankan secara sistematis dan terarah sehingga dapat memberikan hasil yang sesuai 

dengan perencanaan. 

 

Adapun batasan masalahnya dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Studi hanya dilakukan pada tempat pembuangan sampah (TPA) sampah Desa 

Ngaglik Kota Batu. 

2. Tidak membahas proses transportasi sampah di Desa Ngaglik Kota Batu. 

3. Tidak membahas biaya operasional sampah di Desa Ngaglik Kota Batu. 

4. Tidak membahas Tinjauan dari aspek sosial pada perencanaan Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Desa Ngaglik Kota Batu. 

5. Tidak membahas dari aspek ekonomi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa 

Ngaglik Kota Batu. 

 

1.5. Tujuan Studi 

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan studi perencanaan ini dapat 

diuaraikan sebagai berikut : 

1. Mengetahui volume sampah yang ditampung di tempat pembuangan akhir (TPA) 

sampah di Desa Ngaglik Kota Batu. 
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2. Mengetahui dimensi dari tempat pembuanagan akhir (TPA) sampah di Desa 

Ngaglik Kota Batu. 

3. Mengetahui produksi lindi dan mengetahui cara proses pengolahan air lindi di 

tempat pembuanagan akhir (TPA) sampah di Desa Ngaglik Kota Batu. 

4. Mengetahui hasil dari analisa stabilitas lereng terhadap kekuatan desain. 

 

1.6. Manfaat  Studi 

 Dengan adanya studi perencanaan ini, penulis berharap bahwa tugas akhir ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah: 

a. Bagi Peneliti (Mahasiswa) 

♦ Sebagai salah satu wujud pengaplikasian ilmu di bidang teknik sipil yang 

didapatkan dari bangku kuliah. 

♦ Penambah wawasan akan penerapan teknologi baru, karena masalah 

teknologi pengelolaan sampah masih tergolong baru di Kota Batu 

khususnya dan Kabupaten Malang pada umumnya. 

 

b. Untuk Lembaga Pendidikan 

♦ Hasil studi perencanaan ini dapat dijadikan tambahan kepustakaan, 

mengingat dalam bidan teknik sipil terdapat disiplin ilmu lingkungan 

dimana didalamnya terdapat materi perencanaan sampah 



 

 

6 
 

c. Untuk Praktisi dan Lembaga Terkait 

♦ Hasil studi perencanaan ini dapat memberikan masukan maupun informasi 

bagi lembaga terkait sebagai tambahan kepustakaan tentang penerapan 

teknologi pengelolaan sampah, atau bahkan bahan rujukan untuk 

penyempurnaan realisasi penerapan teknologi pengelolaan sampah di 

Kabupaten Malang pada khusunya dan Indonesia pada umumnya. 

d. Untuk Masyarakat 

♦ Hasil studi perencanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat sekitarnya dalam hal pengelolaan sampah. 

 

 

 


