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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Sampah merupakan bahan sisa dari hasil aktivitas manusia. Jumlah atau 

volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang/ material 

yang digunakan sehari-hari. Keberadaan volume sampah yang semakin hari 

semakin bertambah besar dapat mencemari tanah, air dan udara, sehingga dapat 

mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.  

Menurut UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan 

bahwa pemerintah  kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk mengelola sampah  

secara baik dan berwawasan lingkungan.  Dan memperbaiki pengelolaan sampah 

dari sistem open damping menjadi sistem sanitary landfill. 

Sistem open dumping yaitu sampah ditimbun di areal tertentu tanpa 

membutuhkan tanah penutup. Sedangkan sistem sanitary landfill ini merupakan 

salah satu sistem pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. 

Sampah dibuang ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Kemudian sampah 

dipadatkan dengan traktor dan selanjutnya di tutup tanah. 

Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Supit Urang merupakan TPA yang 

terbesar di Kota Malang dengan  luas 15 hektar. Kapasitas produksi sampah di 

Kota Malang sekitar  700-800 m
3
 per hari. Kapasitas produksi sampah tersebut 

berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk Kota malang. Dengan jumlah 

penduduk Kota Malang untuk tahun 2009 sebesar 819,376 jiwa dengan 
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pertumbuhan penduduk sebesar 1,23 %. TPA ini mendapat kiriman sampah 

sebanyak 400 ton per hari dari wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Dengan 

jumlah sampah yang sedemikian banyak , daya tampung  TPA Supit Urang  telah 

terisi 75 persen dan hanya dapat menampung sampah 25 persen. Dan 

diprediksikan TPA Supit Urang akan penuh dalam waktu 2 tahun mendatang  

 Sistem pembuangan sampah yang diterapkan  di TPA Supit Urang masih 

menggunakan sistem open dumping; yaitu pembuangan sampah di ruang terbuka 

di lokasi TPA dan menyebabkan beberapa masalah lingkungan seperti  polusi di 

air tanah, polusi udara, dan  penurunan estetika lingkungan.  

Kondisi TPA Supit Urang hingga saat ini memiliki enam sel yaitu cell satu 

tidak aktif/sudah penuh sejak tahun 1998 dengan luas 8.000 m
2
, Cell dua  nonaktif 

dengan luas kawasan adalah 16000 m
3
, Cell tiga masih aktif (kondisi hampir 

penuh) dengan luas kawasan 12000 m
2
, Cell empat nonaktif dengan luas kawasan 

13500 m
2
,  Cell lima nonaktif  (full) dengan luas kawasan  10.625 m

2
 dan baru 

saja diisi. Daerah yang kosong yang belum digunakan adalah 2000 m
2
, daerah 

terrsebut akan digunakan dalam rencana pembangunan tempat sel. Ketinggian 

timbunan sampah yang ada di TPA Supit Urang  dalam setiap sel bervariasi antara 

6-13,6 m. Selain itu juga, di TPA Supit Urang belum adanya dinding penahan 

yang digunakan untuk menahan timbunan sampah yang ada. Dengan volume 

sampah di lokasi penimbunan TPA Supit Urang yang semakin bertambah tiap 

harinya, lambat laun daya tampung TPA tersebut akan penuh, dan saat itu juga  

harus diperoleh daerah baru untuk memperluas TPA.  

 Hal tersebut yang melatarbelakangi studi pengembangan Tempat 

Pengolahan Akhir (TPA) Supit Urang yang sesuai dengan UU no 18 tahun 2008 
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tentang pengelolaan sampah yaitu dengan menggunakan sistem sanitary landfill. 

Desain landfill baru  ini berada di lahan yang sudah ada dan lahan pengembangan 

dengan menerapkan skenario perencanaan landfill diatas landfill lama. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Kondisi  Tempat Pengolahan Ahir Sampah (TPA) Supit urang yang 

melebihi kapasitas  (over capacity) dan diprediksi dalam dua tahun 

mendatang TPA Supit Urang akan penuh, untuk itu perlu dilakukan 

pengembangan area TPA Supit Urang. 

2. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Malang mengakibatkan adanya 

peningkatan volume  sampah yang berdampak pada kapasitas tampung dan 

masa pakai TPA Supit Urang 

3. Belum adanya dinding penahan untuk mengatasi kelongsoran tanah pada 

TPA Supit Urang 

 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Berapa volume sampah dan umur rencana di Tempat Pengolahan Akhir 

(TPA) Supit Urang untuk 20 tahun mendatang 

2. Berapa potensi lahan yang ada di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Supit 

Urang 

3. Bagaimana desain dinding penahan dan  stabiltas dinding penahan terhadap 

beban geser dan beban guling pada desain  ulang Tempat Pengolahan Akhir 

(TPA) Supit Urang 
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1.4. Batasan Masalah 

1. Studi perencanaan ini tidak membahas biaya operasional pengolahan 

sampah dan proses transportasi sampah ke lokasi perencanaan desain 

ulang  Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Supit Urang di Kota Malang. 

2. Studi perencanaan ini tidak membahas masalah yang ditinjau dari 

kebijakan  pemerintah, perundang-undangan yang ada,  aspek sosial, 

ekonomi, dan  Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada 

Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Supit Urang di Kota Malang. 

 

1.5.  Tujuan 

1. Untuk memperoleh volume sampah dan umur rencana di Tempat 

Pengolahan Akhir (TPA) Supit Urang untuk 20 tahun mendatang 

2. Untuk memperoleh potensi lahan yang ada di Tempat Pengolahan Akhir 

(TPA) Supit Urang 

3. Untuk memperoleh desain dinding penahan dan  stabiltas dinding penahan 

terhadap beban geser dan beban guling pada desain  ulang Tempat 

Pengolahan Akhir (TPA) Supit Urang 

 

1.6.   Manfaat  

1.   Bagi perencana  (Mahasiswa) 

Sebagai salah satu wujud pengaplikasian ilmu di bidang teknik sipil yang 

telah didapatkan oleh peneliti pada bangku kuliah. 
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2. Hasil studi perencanaan ini dapat dijadikan tambahan kepustakaan, 

mengingat dalam bidang teknik sipil terdapat disiplin ilmu lingkungan 

dimana didalamnya terdapat materi perencanaan desain sanitary landfill. 

3. Untuk praktisi dan lembaga terkait 

Hasil studi perencanaan ini diharapkan dapat memberi masukan maupun 

informasi bagi  lembaga terkait sebagai tambahan kepustakaan tentang 

penerapan teknologi pengelolaan sampah atau menjadi bahan rujukan 

untuk penyempurnaan realisasi penerapan teknologi  pengelolaan sampah 

di Kota Malang pada masa yang akan datang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


