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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya taraf hidup dan aktifitas manusia di berbagai bidang dapat 

menimbulkan resiko menurunnya kualitas lingkungan. Salah satu faktor terpenting 

yang dapat mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan adalah volume timbulan 

sampah yang selalu meningkat. Timbulan sampah tersebut dapat menjadi tempat 

perkembangan vektor penyakit dan menurunkan kualitas lingkungan serta 

menimbulkan gangguan estetika bila tidak ditangani dengan baik. 

Permasalahan mengenai sampah harus ditangani secara tepat dan tidak hanya 

mengenai masalah pengolahannya saja tetapi juga meliputi upaya pengelolaan. 

Upaya pengelolaan ini dilakukan mulai dari sumber timbulan sampah, pewadahan, 

pengumpulan, pemindahan, pengangkutan sampai ke tahap pembuangan akhir 

sampah. Upaya-upaya pemanfaatan kembali sampah yang masih bisa di daur ulang 

harus dilakukan, sehingga dapat mengurangi sampah secara kuantitatif. 

Permasalahan lain yaitu sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat untuk 

membantu mengelola sampah yang dihasilkan. Berdasarkan realita yang ada,  

kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah pada wadah yang telah disediakan 

masih sangat minim. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya menjaga kebersihan serta menganggap bahwa pengelolaan 

sampah merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten atau kota dalam hal ini 

instansi dinas kebersihan atau lainnya yang menangani pengelolaan sampah. 

Banjarmasin adalah ibukota provinsi Kalimantan Selatan, sehingga 

pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan pengelolaan sampah secara serius, 

dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kelurahan Pemurus Dalam 

Kota Banjarmasin dan pada akhir tahun 2015 penduduk Kelurahan Pemurus Dalam 

adalah sebesar 22.651  Jiwa dan memiliki 6.134 Kepala Keluarga (KK) maka 

timbulan sampah yang dihasilkan dipastikan akan semakin bertambah, dengan 

jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada saat ini sudah tidak dapat
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menampung laju timbulan sampah di Kelurahan Pemurus Dalam atau telah melebihi 

kapasitas TPS.  Selain permasalahan kekurangan kapasitas dari TPS, juga terdapat 

permasalahan perilaku penduduk sekitar yang membuang sampah sembarangan dan 

banyaknya volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

sehingga luas lahan yang tersisa di TPA Basirih Kota Banjarmasin semakin berkurang. 

Pengelolaan Sampah Secara Terpadu merupakan pendekatan yang patut 

dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan. Pengelolaan sampah 

terpadu adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang 

meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No.18 Tentang Pengelolaan 

Sampah, 2008). Adapun konsep pengelolaan sampah terpadu meliputi kegiatan 

pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan 

pengolahan. Sistem pengelolaan sampah terpadu merupakan kombinasi dari sistem 

pengelolaan sampah dengan cara daur ulang, pengomposan dan sistem pembuangan 

akhir dengan cara sanitary landfill.  

Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu diarahkan agar sampah-sampah dapat 

dikelola dengan baik dalam arti mampu menjawab permasalahan sampah hingga saat 

ini yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas, juga diarahkan untuk pemberdayaan 

masyarakat lokal agar mampu mandiri terutama menyangkut : 

a. Penataan dan pemanfaatan sampah berbasis masyarakat secara terpadu. 

b. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam  pengelolaan sampah. 

c. Penggalian potensi ekonomi dari sampah, sehingga diharapkan dapat memperluas 

lapangan kerja. 

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan pengelolaan alternatif yaitu dengan 

perencanaan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berdasarkan 

jumlah timbulan sampah menurut kategori tempat tinggal, serta rencana operasional 

TPST selama 10 tahun. Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu akan 

dikhususkan mengelola sampah organik dan anorganik yang dihasilkan dari 

masyarakat kawasan permukiman di Kelurahan Pemurus Dalam Kota Banjarmasin. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

1. Jumlah sampah yang semakin meningkat  di Kota Banjarmasin karena 

pertumbuhan penduduk Kota Banjarmasin. 

2. Perilaku Penduduk sekitar yang membuang sampah sembarangan. 

3. Kurangnya fasilitas  Tempat Pengolahan Sampah 3R di Kelurahan Pemurus 

Dalam. 

4. Lahan TPA Basirih di Kota Banjarmasin yang semakin berkurang akibat 

banyaknya volume sampah yang masuk. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam studi ini, yaitu : 

1. Berapa timbulan sampah yang dihasilkan di Kelurahan Pemurus Dalam ? 

2. Bagaimana komposisi sampah di Kelurahan Pemurus Dalam ? 

3. Berapa residu sampah yang dihasilkan TPST Kelurahan Pemurus Dalam ? 

4. Bagaimana desain TPST 3R area penerimaan dan pemilahan, area 

komposting, dan area penyimpanan produk daur ulang yang sesuai dengan 

kondisi sampah di Kelurahan Pemurus Dalam ? 

5. Berapa Rencana Anggaran Biaya dalam pembuatan TPST di Kelurahan 

Pemurus Dalam ? 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Perencanaan ini dilakukan hanya pada Kelurahan Pemurus Dalam. 

2. Perencanaan ini dalam pengambilan dan pengukuran karakteristik sampel 

menggunakan metode SNI 19-3964-1994. 

3. Perencanaan ini dibatasi pada timbulan sampah perumahan. 

4. Perencanaan ini tidak menganalisa kelayakan pembuatan TPST di Kelurahan 

Pemurus Dalam. 

5. Perencanaan ini tidak menghitung kebutuhan alat pengakut sampah ke 

TPST. 

6. Perencanaan ini tidak menghitung kebutuhan pekerja di TPST. 
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7. Perencanaan ini tidak menganalisa nilai ekonomi sampah di TPST Kelurahan 

Pemurus Dalam. 

 

1.5 Tujuan Studi 

1. Mengetahui timbulan sampah di Kelurahan Pemurus Dalam. 

2. Mengetahui komposisi sampah di Kelurahan Pemurus Dalam. 

3. Mengetahui Residu sampah yang dihasilkan TPST Kelurahan Pemurus 

Dalam. 

4. Merencanakan TPST 3R area pemilahan, area pengomposan, dan area 

pengemasan daur ulang sesuai dengan kondisi sampah yang ada di 

Kelurahan Pemurus Dalam. 

5. Mengetahui Rencana Anggaran Biaya dalam pembuatan TPST di Kelurahan 

Pemurus Dalam. 

 

1.6 Manfaat Studi 

1. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam perencanaan Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu 3R di Kota Banjarmasin. 

2. Memberikan pengetahuan mengenai perencanaan Tempat Pengolahan 

Sampah Terpadu (TPST). 

3. Secara umum penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti yang 

berminat untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengolahan persampahan. 


