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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Pengertian Sampah 

Menurut Tchobanoglus, Theisen dan Vigil (1993), dalam Sulistyoweni 

(2002) mendefinisikan sampah adalah bahan buangan dari aktifitas manusia dan 

hewan yang umumnya dalam bentuk padat dan sudah tidak terpakai atau 

dibutuhkan lagi. Menurut SNI 19-2452-2002 sampah adalah limbah yang bersifat 

padat terdiri dari bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi 

dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi 

pembangunan. Sedangkan menurut UU RI No.18 2008, sampah adalah sisa 

kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat. 

1.2 Timbulan Sampah 

Menurut SNI 19-2452-2002 definisi dari timbulan sampah adalah 

banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun per 

kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan. Besaran timbulan 

sampah berdasarkan komponen-komponen sumber sampah dapat dilihat pada Tabel 

2.1, sementara besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota dapat dilihat 

pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 1  Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Komponen Sumber Sampah 

 No Komponen sumber sampah satuan 
Volume 

(liter) 
Berat (kg) 

1 Rumah permanen    Per orang/hari 2,25- 2,50 0,35-0,40 

2 Rumah semi permanen Per orang/hari 2,00-2,25 0,30-0,35 

3 Rumah non permanen Per orang/hari 1,75-2,00 0,25-0,30 

4 Kantor Per orang/hari 0,50-0,75 0,025-0,10 

5 Toko/Ruko Per orang/hari 2,50-3,00 0,15-0,35 

6 Sekolah Per orang/hari 0,10-0,15 0,01-0,02 

7 Jalan arteri sekunder Per orang/hari 0,10-0,15 0,02-0,10 

8 Jalan kolektor sekunder Per orang/hari 0,10-0,15 0,01-0,05 

9 Jalan lokal Per orang/hari 0,05-0,10 0,005-0,025 

10 Pasar Per orang/hari 0,20-0,60 0,10-0,300 

Sumber: Damanhuri dan Padmi, 2010 
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 Tabel 2. 2  Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota 

No Klasifikasi kota 
Volume 

(l/orang.hari) 

Berat 

(kg/orang.hari) 

1 
Kota Sedang 

(100.000 – 500.000 jiwa ) 
2,75-3,25 0,70-0,80 

2 
Kota Kecil 

(20.000 – 100.000 jiwa ) 
2,50-2,75 0,625-0,70 

Sumber: SNI 10-3983-1995 

Data timbulan sampah sangat penting diketahui untuk menentukan fasilitas setiap 

unit pengelolaan sampah dan kapasitasnya misalnya fasilitas peralatan, kendaraan 

pengangkut, rute angkutan, fasilitas daur ulang, luas dan jenis TPA. 

Menurut Damanhuri dan Padmi (2010), sumber timbulan sampah dapat dibagi 

sebagai berikut: 

1. Sampah yang berasal dari pemukiman (residential) 

Sampah ini terdiri dari limbah-limbah hasil kegiatan rumah tangga, baik 

keluarga kecil atau besar, dari kelas bawah sampai kelas atas. Sampah ini terdiri 

dari sampah makanan, kertas, tekstil, sampah pekarangan, kayu, kaca, kaleng, 

aluminium, debu atau abu, sampah di jalanan, sampah elektronik seperti baterai 

oli dan ban. 

2. Sampah daerah pusat perdagangan 

Sampah seperti ini terdiri dari sampah-sampah hasil aktivitas di pusat kota 

dengan tipe fasilitas seperti toko, restoran, pasar, bangunan kantor, hotel, motel, 

bengkel, dan sebagainya yang menghasilkan sampah seperti kertas, plastik, 

kayu, sisa makanan, unsur logam, dan limbah seperti limbah pemukiman. 

3. Sampah institusional 

Sampah seperti ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas institusi seperti 

sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan dan sebagainya yang 

umumnya menghasilkan sampah seperti pada sampah pemukiman. Khusus 

untuk sampah rumah sakit ditangani dan diproses secara terpisah dengan sampah 

lain. 

4. Sampah konstruksi 



7 

 

 

 

Sampah seperti ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas konstruksi seperti 

sampah dari lokasi pembangunan konstruksi, perbaikan jalan, perbaikan 

bangunan dan sebagainya yang menghasilkan sampah kayu, beton dan puing-

puing. 

5. Sampah pelayanan umum 

Sampah ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas pelayanan umum seperti 

daerah rekreasi, tempat olahraga, tempat ibadah, pembersihan jalan, parkir, 

pantai dan sebagainya yang umumnya menghasilkan sampah organik. 

6. Sampah instalasi pengolahan 

Sampah ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas instalasi pengolahan seperti 

instalasi pengolahan air bersih, air kotor dan limbah industri yang biasanya 

berupa lumpur sisa ataupun limbah buangan yang telah diolah. 

7. Sampah industri 

Sampah ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas pabrik, konstruksi, industri 

berat dan ringan, instalasi kimia, pusat pembangkit tenaga, dan sebagainya. 

8. Sampah yang berasal dari daerah pertanian dan perkebunan 

Biasanya berupa jerami, sisa sayuran, batang pohon, yang bisa di daur ulang 

menjadi pupuk. 

Berdasarkan SNI 19-3964-1994 Tentang Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota 

Kecil dan Sedang di Indonesia, klasifikasi sumber timbulan sampah yang 

digunakan terbagi menjadi : 

1. Perumahan 

Sumber perumahan terdiri atas rumah permanen, rumah semi permanen dan 

rumah non permanen. 

2. Non Perumahan 

Sumber non perumahan terdiri atas kantor, toko atau ruko, pasar, sekolah, tempat 

ibadah, jalan, hotel, restoran, industri, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. 
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2.1.1 Pengukuran Timbulan Sampah 

Menurut materi persampahan direktorat Pengembangan PLP (2011), 

Metode pengukuran timbulan sampah ada beberapa cara antara lain yaitu: 

1. Load-count analysis / analisis perhitungan beban, yaitu jumlah masing-masing 

volume sampah yang masuk ke TPA di hitung dengan catatan: volume, berat 

jenis, jenis angkutan dan sumber sampah kemudian dihitung sumber sampah, 

kemudian dihitung jumlah timbulan sampah kota selama periode tertentu. 

2. Weight-volume analysis / analisis berat volume, yaitu: jumlah masing-masing 

volume sampah yang masuk ke TPA di hitung dengan mencatat volume dan 

berat sampah, kemudian dihitung jumlah timbulan sampah kota selama periode 

tertentu. 

3. Material-balance analysis / analisis kesetimbangan bahan,  material-balance 

analysis menghasilkan data lebih lengkap untuk sampah rumah tangga, industri 

dan yang lainnya dan juga diperlukan untuk program daur ulang. 

Menurut Damanhuri dan Padmi (2010), untuk menghitung besaran sistem dalam 

suatu timbulan dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut : 

- Satuan timbulan sampah kota besar = 2 – 2,5 l/orang.hari atau 0,4 -0,5 

kg/orang.hari. 

- Satuan timbulan sampah kota sedang atau kecil = 1,5 – 2 l/orang.hari atau 0,3 – 

0,4 kg/orang.hari. 

Berdasarkan materi persampahan direktorat Pengembangan PLP (2011), faktor 

penting dalam menghitung laju timbulan sampah adalah jumlah penduduk. Oleh 

karena itu sebelum jumlah timbulan sampah dapat dihitung, terlebih dahulu 

dilakukan perhitungan terhadap proyeksi penduduk sampai pada tahun 

perencanaan. 

A. Perkembangan Jumlah Penduduk 

Ada beberapa metoda proyeksi penduduk yang dapat digunakan, antara lain metoda 

Aritmatik, geometrik, dan least square dimana pemilihan metoda yang digunakan 
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sangat tergantung kecenderungan pertumbuhan penduduk dan karakteristik kota 

perencanaan. Metoda tersebut adalah : 

1. Metoda Aritmatik 

Metoda yang terutama digunakan untuk memproyeksikan penduduk pada suatu 

daerah dimana pertambahan penduduknya terjadi secara linier. 

Persamaan matematis yang digunakan adalah : 

Pn = Po + r (dn)         

(2.1) 

dimana : 

Pn  =  Jumlah penduduk pada akhir tahun periode 

Po =  Jumlah penduduk pada awal proyeksi 

r  =  Rata-rata pertambahan penduduk tiap tahun 

dn  =  Kurun waktu proyeksi 

2. Metoda Geometrik 

Metoda yang digunakan untuk memproyeksikan penduduk pada suatu daerah 

dimana pertambahan penduduknya terjadi secara eksponensial. 

Persamaan matematis yang digunakan adalah : 

Pn = Po ( 1 + r )dn 

(2.2) 

dimana : 

Pn  = Jumlah penduduk pada akhir tahun periode 

Po  = Jumlah penduduk pada awal proyeksi 

r  = Rata-rata pertambahan penduduk tiap tahun 

dn  = Kurun waktu proyeksi 

3. Metoda Least Square 

Rumus yang digunakan adalah : 

Ŷ =  a + b.ẍ 

 (2.3) 

dimana : 

Ŷ  = Nilai variabel berdasarkan garis regresi; 
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ẍ = Variabel independen; 

𝑎 = Konstanta; 

b = Koefisien arah regresi linear. 

 

a =  
(∑ y) .  (∑ x2) − (∑ x) .  (∑ y)

n. ∑ x2  − (∑ x)
2  

(2.4) 

 

b =  
n . (∑ xy)  − (∑ x) .  (∑ y)

n . (∑ x2)  − (∑ x)2
 

(2.5) 

Penentukan metoda yang dipakai untuk proyeksi penduduk, terlebih dahulu kita 

mencari nilai korelasi (r) untuk tiap-tiap metoda. Pada metoda yang mempunyai 

nilai korelasi paling mendekati nilai 1, itulah yang akan dipakai. Rumus nilai 

korelasi (r) adalah sebagai berikut : 

 

𝑟 =
𝑛(∑ 𝑥. 𝑦) − (∑ 𝑦). (∑ 𝑥)

√[𝑛(∑ 𝑦2) − (∑ 𝑦)2] [𝑛(∑ 𝑥) − (∑ 𝑥)2]
 

(2.6) 

B. Survey Pengambilan Contoh Sampah di Sumber Sampah 

Guna menentukan timbulan sampah yang dihasilkan dari suatu permukiman perlu 

dilakukan suvey pengambilan contoh sampah langsung di sumber sampah. 

Pengambilan ini untuk mengetahui rata-rata berapa timbulan sampah yang 

dihasilkan L/orang/hari atau kg/orang/hari. Pelaksanaan survey dan pengambilan 

contoh berdasarkan SNI 19-3964-1994 Tentang Metode Pengambilan dan 

Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. 

C. Penentuan Densitas Sampah 

Densitas sampah adalah berat sampah yang diukur dalam satuan kilogram 

dibandingkan dengan volume sampah yang diukur tersebut (kg/m3). Densitas 

sampah sangat penting dalam menentukan jumlah timbulan sampah. Di samping itu 
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juga penting untuk menentukan luas lahan TPA yang diperlukan. Penentuan 

densitas sampah ini berdasarkan SNI 19-3964-1994 dilakukan dengan cara 

menimbang sampah yang disampling dalam 1/5 - 1 m3 volume sampah. Sebuah 

kotak disiapkan dengan ukuran 20 x 20 cm dan kedalaman 100 cm. Sampah 

dimasukkan dalam wadah dan dilakukan penimbangan berat serta dilakukan 

pengetrokkan sebanyak 3 kali kemudian dihitung volume sampah. Berdasarkan 

hasil ini diketahui berapa besar densitas sampah kg/m3. Densitas ini sangat 

tergantung sampel sampah yang diukur, apakah sampah lepas dari sumber sampah, 

sampah di gerobak yang mungkin telah mengalami sedikit pemadatan ataupun 

sampah di compactor truck yang memang telah dilakukan pemadatan terhadap 

sampah. ( Direktur Pengembangan PLP, Kementrian PU 2011) 

1.3 Komposisi Sampah 

Menurut SNI 19-3964-1995, komponen komposisi sampah adalah 

komponen fisik sampah seperti, sisa-sisa makanan, kertas-karton, kayu, kain-

tekstil, karet-kulit, plastik, logam besi-non besi, kaca dan lain-lain (misalnya tanah, 

pasir, batu dan keramik). Dalam Damanhuri dan Padmi (2010) menggambarkan 

tipikal komposisi sampah pemukiman atau sampah domestik di kota Negara maju, 

dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2. 3  Komposisi Sampah Domestik 

Kategori sampah % berat % volume 

Kertas dan bahan-bahan kertas 32,98 62,61 

Kayu/produk dari kayu 0,38 0,15 

Plastik, kulit dan produk karet 6,84 9,06 

Kain dan produk tekstil 6,36 5,1 

Gelas 16,06 5,31 

Logam 10,74 9,12 

Bahan batu, pasir 0,26 0,07 

Sampah organik 26,38 8,58 

Sumber: Damanhuri dan Padmi, 2010 

Menurut Pedoman umum 3R Kementrian PU 2008, secara umum komposisi 

sampah dapat dibedakan dalam beberapa komponen yaitu:  

- Sampah Organik; yang dapat terdiri dari sisa makanan dan daun  
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- Sampah Kertas; yang dapat berupa kardus, karton, kertas HVS, kertas Koran, 

dll.  

- Sampah Plastik; baik berupa kantung plastik, botol plastik bekas kemasan, 

jerigen, dll.  

- Sampah Kayu; baik berupa potongan kayu, furnitur bekas, dll  

- Sampah Karet; baik berupa ban bekas, lembaran karet, dll  

- Sampah Kulit; yang dapat berupa lembaran, potongan kulit dll  

- Sampah Kaca/beling; baik berupa potongan kaca, botol kaca, gelas kaca, dll  

- Sampah kain/perca; yang dapat berupa potongan kain, atau pakaian 

bekas/rusak,dll  

- Sampah lain-lain; yang dapat berupa pecahan keramik, dan sisa sampah yang 

tidak termasuk dalam kategori diatas  

- Sampah B3 rumah tangga; dapat berupa batu baterai bekas, kaleng bekas 

kemasan insektisida, lampu TL/Neon, kaleng bekas cat, hair spray, obat-obatan 

kedaluarsa, dan lain sebagainya. 

Menurut Damanhuri dan Padmi (2010). komposisi sampah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor: 

- Cuaca :  di daerah yang kandungan airnya tinggi, kelembaban sampah juga akan 

tinggi. 

- Frekuensi pengumpulan: semakin sering sampah di kumpulkan maka semakin 

tinggi tumpukan sampah terbentuk. Tapi sampah basah akan berkurang karena 

membusuk dan yang akan terus bertambah  adalah kertas dan sampah kering 

lainnya yang sulit terdegradasi. 

- Musim: jenis sampah akan ditentukan oleh musim buah-buahan yang 

berlangsung. 
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- Tingkat sosial ekonomi: daerah ekonomi tinggi umumnya menghasilkan 

sampah yang terdiri atas bahan kaleng, kertas, dan sebagainya. 

- Pendapatan perkapita: masyarakat dari tingkat ekonomi lemah akan 

menghasilkan total sampah yang lebih sedikit dan homogen. 

- Kemasan produk: kemasan produk bahan kebutuhan sehari-hari juga akan 

mempengaruhi. Negara maju seperti Amerika tambah banyak yang 

menggunakan kertas sebagai pengemas, sedangkan negara berkembang seperti 

Indonesia banyak menggunakan plastik sebagai pengemas. 

Pengelompokan sampah yang sering dilakukan adalah berdasarkan 

komposisinya, misalnya dinyatakan sebagai % berat atau % volume dari kertas, 

kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan dan lain-lain. Cara 

pengolahan yang tepat dan yang paling efesien dapat ditentukan apabila diketahui 

komposisi sampahnya, sehingga dapat diterapkan proses pengolahannya. Tipikal 

komposisi sampah berdasarkan atas tingkat pendapatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 

Tabel 2. 4  Tipikal Komposisi Sampah Domestik( % berat Basah) 

Komposisi 
Pemukiman 

(Low income) 

Pemukiman 

(Midle income) 

Pemukiman 

(high income) 

Kertas 1-10 15-40 15-40 

Kaca, keramik 1-10 1-10 4-10 

Logam 1-5 1-5 3-13 

Plastik 1-5 2-6 2-10 

Kulit, karet 1-5 - - 

Kayu 1-5 - - 

Tekstil 1-5 2-10 2-10 

Sisa makanan 40-85 20-65 20-50 

Lain-lain 1-40 1-30 1-20 

 Sumber: Damanhuri dan Padmi, 2010.  

1.4 Karakteristik Sampah 

Menurut Damanhuri dan padmi (2010) Selain komposisi, maka 

karakteristik lain yang biasa ditampilkan dalam penanganan sampah adalah 

karakteritik fisika dan kimia. Karakteristik tersebut sangat bervariasi, tergantung 

pada komponen-komponen sampah. Kekhasan sampah dari berbagai tempat/daerah 

serta jenisnya yang berbeda-beda memungkinkan sifat-sifat yang berbeda pula. 
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Sampah kota di negara-negara yang sedang berkembang akan berbeda susunannya 

dengan sampah kota di negara-negara maju. Menurut Sulistyoweni (2002) 

Karakteristik sampah perlu diketahui untuk mengevaluasi kebutuhan alat, sistem 

dan program manajemen dan rencana, terutama penerapan pembuangan dan 

perlindungan suber daya dan energi. Sampah diklasifikasi dalam karakteristiknya 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik Fisik 

Karakteristik fisik sampah meliputi hal-hal dibawah ini: 

a. Berat jenis sampah 

Dinyatakan sebagai berat per unit (kg/m3). Dalam pengukuran berat jenis 

sampah, harus disebut dimana dan dalam keadaan bagaimana sampah 

diambil sebagai sampling untuk menghitung berat spesifik sampah. Berat 

spesifik sampah dipengaruhi oleh letak geografis, lokasi, musim dan lama 

waktu penyimpanan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui volume 

sampah yang diolah. Sebagai gambaran berat jenis masing-masing 

karakteristik sampah dapat dilihat pada Tabel 2.5.  

Tabel 2. 5  Berat jenis Masing-Masing Karakteristik Sampah 

No Karakteristik sampah 
Berat jenis  (kg/m3). 

Rentang Tipikal 

1 Limbah makanan 120 – 480 290 

2 Kertas 30 – 130 85 

3 Karton 30 – 80 50 

4 Plastik 30 – 130 65 

5 Kain 30 – 100 65 

6 Karet 90 – 200 130 

7 Kulit 90 – 260 160 

8 Sampah taman 60 – 225 105 

9 Kayu 120 – 320 240 

10 Misc.organik 90 – 360 140 

11 Kaca 160 – 480 195 

12 Timah 45 – 160 90 

13 Logam nonferrous 60 – 240 160 

14 Logam ferrous 120 – 2000 320 

15 Debu,abu dan lainnya 320 – 960 480 

16 Limbah padat perkotaan. 

Uncompacted 

compacted 

 

90 – 180 

180 – 450 

 

130 

300 

17 Pada landfill ( Normal Padat ) 350 – 550 475 

18 Pada Landfill ( Padat Baik ) 600 – 750 600 

                    Sumber: Sulistyoweni, 2002 
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b. Kadar Kelembaban  

Kadar Kelembaban didefinisikan sebagai massa air per unit massa 

sampah basah atau sampah kering. Tabel 2.6. memperlihatkan 

kandungan kelebaban pada sampah perkotaan. 

Tabel 2. 6 Kelembaban Sampah Perkotaan 

Komponen Sampah Rentang %  Tipikal %  

Limbah makanan 50-80 70 

Kertas 4-10 6 

Karton 4-8 5 

Plastik 1-4 2 

Tekstil 6-15 10 

Karet 1-4 2 

Kulit 8-12 10 

Sampah perkebunan 30-80 60 

Kayu 15-40 20 

Misc. Organik 10-60 25 

Kaca 1-4 2 

Timah 2-4 3 

Logam non ferrous 2-4 2 

Logam ferrous 2-6 3 

Abu , debu 6-12 8 

Limbah padat perkotaan 15-40 20 

     Sumber : Sulistyoweni, 2002 

c.   Ukuran partikel 

Sangat penting untuk pengolahan akhir sampah, terutama pada tahap 

mekanis, untuk mengetahui ukuran penyaringan dan pemisahan 

mekanik. 

2. Karakteristik Kimia 

Karakteristik kimia sampah sangat penting dalam mengevaluasi proses 

alternatif dan pilihan pemulihan energi.  

a. Kandungan energi 

Jumlah energi yang dibutuhkan untuk membakar limbah padat semuanya hingga 

menjadi abu (sisa akhir), dipengaruhi oleh berat limbah padat dan kadar 

kelembaban didalamya. Pada Tabel 2.7 menjelaskan tentang besaran tipikal dari 

abu yang dihasilkan dan jumlah energi yang dibutuhkan untuk membakar limbah 

padat tersebut menurut komponen sampahnya. 
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Tabel 2. 7 Sisa Akhir dan Kandungan Energi Limbah Padat Perkotaan 

No Komponen sampah 
Sisa akhir  (%). Energi  (kJ/kg). 

Rentang Tipikal Rentang Tipikal 

1 Limbah makanan 2-8 5 3.500-7.000 4.650 

2 Kertas 4-8 6 11.600-18.600 16.750 

3 Karton 3-6 5 13.950-17.450 16.300 

4 Plastik 6-20 10 27.900-37.200 32.600 

5 Kain 2-4 2,5 15.000-18.600 17.450 

6 Karet 8-20 10 20.900-27.900 23.250 

7 Kulit 8-20 10 15.100-19.800 17.450 

8 Sampah taman 2-6 4,5 2.300-18.600 6.500 

9 Kayu 0,6-2 1,5 17.450-19.800 18.600 

10 Misc.organik 2-8 6 11.000-26.000 18.000 

11 Kaca 96-99 98 100-250 150 

12 Timah 96-99 98 250-1.200 700 

13 Logam nonferrous 90-99 96   

14 Logam ferrous 94-99 98 250-1.200 700 

15 Debu,abu dan lainnya 60-80 70 2.300-11.650 7.000 

          Sumber : Sulistyoweni, 2002 

b. Kandungan kimia 

Kandungan kimia diperlukan untuk mengetahui bahan-bahan yang mudah terbakar 

dan tak mudah terbakar. Tabel 2.8 menjelaskan kandungan unsur kimia sampah 

perkotaan yang mudah terbakar. 

Tabel 2. 8 kandungan Unsur Kimia sampah perkotaan yang mudah terbakar (dalam %) 

Komponen Sampah karbon  hidrogen  oksigen  nitrogen  sulfur  abu  

Limbah makanan 48 6,4 37,6 2,6 0,4 5 

Kertas 43,5 6 44 0,3 0,2 6 

Karton 44 5,9 44,6 0,3 0,2 5 

Plastik 60 7,2 22,8 - - 10 

Tekstil 55 6,6 31,2 4,6 0,15 2,5 

Karet 78 10 - 2 - 10 

Kulit 60 8 11,6 10 0,4 10 

Sampah perkebunan 47,8 6 38 3,4 0,3 4,5 

Kayu 49,5 6 42,7 0,2 0,1 1,5 

Misc. Organik 48,5 6,5 37,5 2,2 0,3 5 

Abu , debu 26,3 3 2 0,5 0,2 68 

Sumber : Sulistyoweni, 2002 

1.5 Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah ( UU RI 
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No. 18, 2008). Pada dasarnya pengelolaan sampah merupakan salah satu dari sekian 

banyak upaya dalam pengelolaan lingkungan. Akan tetapi dalam kenyataan 

dilapangan kadang kala terjadi penyimpangan dalam cara pengelolaan, sehingga 

timbul akses yang justru mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan itu 

sendiri. Kelemahan dalam menejemen operasional dan keterbatasan biaya 

operasional di tambah dengan langkahnya tenaga professional dalam penanganan 

persampahan merupakan faktor penyebab utama permasalahan tersebut, 

permasalahan yang dihadapi dalam teknis operasional pengelolaan sampah 

diantaranya ( Direktur Pengembangan PLP, Kementrian PU 2011) : 

- Kapasitas peralatan yang belum memadai. 

- Pemeliharaan alat yang kurang. 

- Sulitnya pembinaan tenaga pelaksanaan khususnya tenaga harian lepas. 

- Sulitnya memilih metode operasional yang sesuai dengan kondisi daerah. 

- Siklus operasi persampahan tidak lengkap/terputus karena berbedanya 

penanggungjawab. 

- Koordinasi sektoral antara birokrasi pemerintah sering lemah. 

- Manejemen operasional lebih dititik beratkan pada aspek pelaksanaan 

sedangkan aspek pengendalian lemah. 

- Perencanaan operasional seringkali hanya untuk jangka pendek. 

Menurut Damanhuri dan Padmi (2010), pengelolaan sampah di Indonesia, 

khususnya di sebuah kota mengenal 3 kelompok pengelolaan, yaitu: 

a. Pengelolaan oleh swadaya masyarakat 

Pengelolaan sampah mulai dari sumber sampai ke tempat pengumpulan 

sampah atau ke tempat pemerosesan lainnya. Di kota – kota, pengelolaan ini 

biasanya dilakukan oleh organisasi RT/RW dengan kegiatan pengumpulan 

sampah dari bak sampah di sumber sampah, misalnya di rumah – rumah 

diangkut dengan sarana yang disiapkan sendiri oleh masyarakat, menuju ke 

TPS. 

b. Pengelolaan formal 
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Pengelolaan biasanya dilakukan oleh pemerintah kota atau institusi lain 

termasuk swasta yang ditunjuk oleh kota. Urutan pembuangan sampah tahap 

pertama dilakukan  oleh penghasil sampah, daerah pemukiman biasanya 

dilakukan oleh RT/RW dimana sampah diangkut dari bak sampah ke TPS. 

Tahap berikutnya sampah diangkut ke TPA oleh truk sampah milik pengelola 

Kota atau institusi yang ditunjuk. Biasanya anggaran satu Kota belum mampu 

menangani seluruh timbulan sampah. 

c. Pengelolaan informal 

Terbentuk karena adanya dorongan kebutuhan untuk survive sebagai masarakat 

yang secara tidak sadar ikut berperan serta dalam penanganan sampah Kota. 

Sistem informal memandang sampah sebagai sumber daya ekonomi berupa 

kegiatan pemungutan, pemilahan dan penjualan sampah untuk daur ulang. 

Rangkaian kegiatan ini melibatkan pemulung, lapak, bandar dan industri daur 

ulang dalam rangkaian sistem perdagangan.  

Tahapan operasional sampah menurut Tchobanoglus, Theisen, Vigil (1993) dalam 

Damanhuri dan Padmi (2010) digambarkan pada Gambar 2.1 dibawah ini:

 

Gambar 2. 1  Skema Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (Damanhuri dan Padmi, 2010) 

Berdasarkan skema diatas maka dapat dilakukan melalui berbagai jalur 

antara lain :  

Sumber Sampah 

(Timbulan Sampah) 

Penanganan sampah 

pewadahan 

Pengumpulan 

Pemindahan dan 

pengangkutan 

Pembuangan Akhir 

Pemrosesan akhir 

Pemisahan pemrosesan  

dan transformasi  sampah 
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• Timbulan sampah               Pewadahan              Pengumpulan              TPA 

Keterangan: Sampah dari sumber sampah dilakukan pewadahan, setelah itu 

dikumpulkan dan langsung dibawa ke TPA. 

• Timbulan sampah               Pewadahan              Pengumpulan          

Pemindahan dan Pengangkutan              TPA 

Keterangan: Sampah dari sumber sampah dilakukan pewadahan, setelah itu 

dikumpulkan, lalu dipindahkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke TPA. 

• Timbulan sampah               Pewadahan              Pengumpulan          

Pemisahan, pemrosesan dan tranformasi sampah               TPA 

Keterangan: Sampah dari sumber sampah dilakukan pewadahan, setelah itu 

dikumpulkan dan dilakukan pemisahan dan pemrosesan ,setelah itu dibawa ke 

TPA. 

2.5.1 Standarisasi Pengelolaan Sampah 

Standar yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan telah 

diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Standarisasi Nasional 

yaitu : 

1. SK-SNI. S-04-1991-03, tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk kota kecil 

dan kota sedang di Indonesia, standar ini mengatur tentang jenis sumber sampah, 

besaran timbulan sampah berdasarkan komponen sumber sampah serta timbulan 

sampah berdasarkan klasifikasi kota. 

2. SNI 19-2454-1991, tentang Tata Cara Pengolahan Teknik Sampah Perkotaan. 

Standar ini mengatur tentang Persyaratan Teknis yang meliputi : 

a. Teknik operasional. 

b. Daerah pelayanan. 

c. Tingkat pelayanan. 

d. Pewadahan sampah. 

e. Pengumpulan sampah. 

f. Pemindahan sampah. 

g. Pengangkutan sampah. 

h. Pengolahan. 
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i. Pembuangan akhir. 

Kriteria penentuan kualitas operasional pelayanan adalah : 

a) Penggunaan jenis peralatan. 

b) Sampah terisolasi dari lingkungan. 

c) Frekuensi pelayanan. 

d) Frekuensi penyapuan. 

e) Estetika. 

f) Tipe kota. 

g) Variasi daerah pelayanan. 

h) Pendapatan dari retribusi. 

i) Timbulan sampah musiman. 

3. SNI 03-3241-1994, tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan 

Akhir Sampah. Standar ini mengatur tentang ketentuan pemilihan lokasi TPA, 

kriteria pemilihan lokasi yang meliputi kriteria regional dan kriteria penyisih. 

4. SNI 19-3964-1994, tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh 

Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Standar ini mengatur tentang 

tentang tata cara pengambilan dan pengukuran contoh timbulan sampah yang 

meliputi lokasi, cara, pengambilan, jumlah contoh, frekuensi pengambilan, 

serta pengambilan dan perhitungan. 

1.6 Pengolahan Sampah 

Menurutu UU RI No. 18, 2008. Tentang pengelolaan sampah, tempat 

pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 

pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir 

sampah. Menurut Damanhuri dan Padmi (2010), sistem operasional pengelolaan 

sampah mencakup juga sub sistem pemrosesan dan pengolahan sampah yang perlu 

dikembangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan pemrosesan yang 

bertumpu pada pemanfaatan kembali baik secara langsung sebagai bahan baku 

maupun sebagai sumber energi sehingga menciptakan kesinambungan dan 

keselarasan antara subsistem baik dalam pengoperasian maupun pembiayaan. 

Teknik-teknik pemrosesan dan pengolahan sampah khususnya di negara industri 

antara lain: 
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- Pemilahan sampah baik secara manual maupun secara mekanis berdasarkan 

jenisnya. 

- Pemadatan sampah. 

- Pengomposan sampah baik dengan cara konvensional maupun dengan 

rekayasa. 

- Pemrosesan sampah sebagai bio gas 

- Pembakaran dalam insenerator dengan pilihan pemanfaatan energi panas. 

Sampah yang terbuang sebetulnya menyimpan energi yang dapat dimanfaatkan. 

Pemanfaatan energi sampah dapat dilakukan dengan cara: 

- Menangkap gas bio hasil proses degradasi secara anaerob pada sebuah rektor 

(digestor). 

- Menangkap gas bio yang terbentuk dari sebuah landfill. 

- Menangkap panas yang keluar akibat pembakaran melalui insenerasi. 

2.6.1 Skala Pengolahan Sampah 

Menurut materi persampahan direktorat Pengembangan PLP (2011) 

Berdasarkan metoda pengolahan dan tanggung jawab pengelolaan maka skala 

pengolahan dapat dibedakan atas beberapa skala yaitu : 

1) Skala individu; yaitu pengolahan yang dilakukan oleh penghasil sampah 

secara langsung di sumbernya (rumah tangga/kantor). Contoh pengolahan 

pada skala individu ini adalah pemilahan sampah atau komposting skala 

individu yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2. 2  Pengolahan Sampah Skala Individu (Materi Pengelolaan Sampah Direktorat PPLP 

2011) 



22 

 

 

 

2) Skala kawasan; yaitu pengolahan yang dilakukan untuk melayani suatu 

lingkungan/ kawasan (perumahan, perkantoran, pasar, dll). Lokasi 

pengolahan skala kawasan dilakukan di TPST (Tempat Pengolahan Sampah 

Terpadu). Proses yang dilakukan pada TPST umumnya berupa : pemilahan, 

pencacahan sampah organik, pengomposan, penyaringan kompos, 

pengepakan kompos, dan pencacahan plastik untuk daur ulang. Pengolahan 

sampah skala kawasan bisa dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 3  Pengolahan Sampah Skala Kawasan ( Materi Pengelolaan Sampah Direktorat PPLP 

2011) 

 

3) Skala kota; yaitu pengolahan yang dilakukan untuk melayani sebagian atau 

seluruh wilayah kota dan dikelola oleh pengelola kebersihan kota. Lokasi 

pengolahan dilakukan di Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) yang 

umumnya menggunakan bantuan peralatan mekanis. Pengolahan sampah 

skala kota bisa dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2. 4  Pengolahan Sampah Skala Kota (Materi Pengelolaan Sampah Direktorat PPLP 

2011) 
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2.6.1.1 Konsepsi Penanganan Sampah 3R Skala Kawasan 

1). Landasan Operasional Pengelolaan Sampah Skala Kawasan 

- Perlu dibedakan tipe kawasan seperti kawasan komplek perumahan teratur 

(cakupan pelayanan 1000 - 2000 unit rumah), kawasan perumahan semi 

teratur/non komplek (cakupan pelayanan 1 RW) dan kawasan perumahan tidak 

teratur/kumuh atau perumahan di bantaran sungai 

- Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan volume dan 

pemilahan sampah. 

- Diperlukan keterpaduan operasional pengelolaan sampah mulai dari sumber, 

pengangkutan/pengumpulan, pemilah sampah, pihak penerima bahan daur 

ulang (lapak) dan pengangkutan residu ke TPA 

- Diperlukan area kerja pengelolaan sampah terpadu skala kawasan yang disebut 

TPS3R (tempat pengolahan sampah terpadu), yaitu area pembongkaran muatan 

gerobak, pemilahan, perajangan sampah, pengomposan, tempat/container 

sampah residu, penyimpanan barang lapak, dan pencucian. 

- Kegiatan pengelolaan sampah di TPS3R meliputi pemilahan sampah, 

pembuatan kompos, pengepakan bahan daur ulang, dll 

- Pemisahan sampah di TPS3R dilakukan untuk beberapa jenis sampah seperti 

sampah B3 Rumah tangga (selanjutnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan), 

sampah kertas, plastik, logam/kaca (akan digunakan sebagai bahan daur ulang) 

dan sampah organik (akan digunakan sebagai bahan baku kompos) 

- Pembuatan kompos di TPS3R dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara 

lain Open Windrow. 

- Incinerator skala kecil tidak direkomendasikan karena incinerator kecil hanya 

direkomendasikan untuk sampah rumah sakit dan sampah khusus. 

- Sampah residu dilarang untuk dibakar di tempat, tetapi dibuang ke TPA. 

2). Metode Operasional Pengelolaan Sampah Skala Kawasan 
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- Peralatan pengumpulan sampah di kawasan perumahan baru (cakupan luas dan 

jalan lebar) dapat dilakukan dengan menggunakan motor sampah (kapasitas 1,2 

m3), sedangkan untuk kawasan perumahan non komplek dan perumahan 

kumuh / bantaran dapat dilakukan dengan gerobak. 

- Metode pengumpulan sampah dapat dilakukan secara individual (door to door) 

maupun komunal (masyarakat membawa sendiri sampahnya ke Wadah / Bin 

Komunal yang sudah ditentukan) 

- Motor/Gerobak sampah yang mengumpulkan sampah terpilah dapat 

dimodifikasi dengan sekat atau dilengkapi karung-karung besar (3 unit atau 

sesuai dengan jenis sampah). 

3). Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) 

- Jadwal pengumpulan sampah non organik terpilah seperti kertas, plastik, 

logam/kaca dapat dilakukan seminggu sekali, sedangkan untuk sampah 

yang masih tercampur harus dilakukan minimal seminggu 2 kali tergantung 

kapasitas pelayanan dan tipe kawasan. 

a. Lokasi 

- Luas TPS3R bervariasi, Untuk kawasan perumahan baru (cakupan pelayanan 

2000 rumah) diperlukan TPS3R dengan luas 1000 m2. Sedangkan untuk 

cakupan pelayanan skala RW (200 rumah), diperlukan TPS3R dengan luas 200 

- 500 m2. 

- TPS3R dengan luas 1000 m2 dapat menampung sampah dengan atau tanpa 

proses pemilahan sampah di sumber. 

- TPS3R dengan luas < 500 m2 hanya dapat menampung sampah dalam keadaan 

terpilah (50%) dan sampah campur 50 %. 

- TPS3R dengan luas < 200 m2  sebaiknya hanya menampung sampah tercampur 

20 %, sedangkan sampah yang sudah terpilah 80 %. 

b. Fasilitas TPS3R 



25 

 

 

 

Fasilitas TPS3R meliputi wadah komunal, lahan pemilahan dan lahan komposting 

dan juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang lain seperti saluran drainase, air 

bersih, listrik, barier (pagar tanaman hidup) dan gudang penyimpan bahan daur 

ulang maupun produk kompos serta biodigester (opsional) 

c. Daur Ulang 

- Sampah yang didaur ulang minimal adalah kertas, plastik dan logam yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi dan untuk mendapatkan kualitas bahan daur 

ulang yang baik, pemilahan sebaiknya dilakukan sejak di sumber 

- Pemasaran produk daur ulang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak 

lapak atau langsung dengan industri pemakai. 

- Daur ulang sampah B3 Rumah tangga (terutama batu baterai dan lampu neon) 

dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan 

yang berlaku (PP 18 / 1999 tentang pengelolaan sampah B3). 

- Daur ulang kemasan plastik (air mineral, minuman dalam kemasan, mie instan, 

dll) sebaiknya dimanfaatkan untuk barang-barang kerajinan atau bahan baku 

lain. 

d. Pembuatan Kompos 

- Sampah yang digunakan sebagai bahan baku kompos adalah sampah dapur 

(terseleksi) dan daun-daun potongan tanaman. 

- Metode pembuatan kompos dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain 

dengan open windrow, dan caspary. 

- Perlu dilakukan analisa kualitas terhadap produk kompos secara acak dengan 

parameter antara lain warna, C/N rasio, kadar N,P,K dan logam berat. 

- Pemasaran produk kompos dapat bekerja sama dengan pihak Koperasi dan 

Dinas (Kebersihan, Pertamanan, Pertanian, dll). 

( Direktur Pengembangan PLP, Kementrian PU 2011) 
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1.7 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 

Menurut materi persampahan direktorat Pengembangan PLP (2011), 

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Material Recovery Facility 

(MRF) didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemisahan dan 

pengolahan sampah secara terpusat.  Jadi fungsi TPST adalah sebagai tempat 

berlangsungnya pemisahan, pencucian/pembersihan, pengemasan, dan pengiriman 

produk daur ulang sampah. 

Faktor-faktor yang menentukan fungsi dari TPST/MRF adalah : 

1. Peranan MRF dalam pengelolaan sampah. 

2. Jenis komponen yang diolah. 

3. Bentuk sampah yang diserahkan ke TPST. 

4. Pengemasan dan penyimpanan produk. 

Berdasarkan Pedoman 3R kementrian PU (2008) Pengelolaan sampah di 

TPST meliputi kegiatan :  

a. Penampungan Sampah  

Sampah yang masuk merupakan sampah yang sudah terpilah di warga. 

Pengangkutan sampah dari sumber menggunakan alat angkut yang sudah 

terpilah sesuai jenisnya. .  

b. Pemilahan Sampah  

Pemilahan dilakukan dengan memilih dan menempatkan sampah sesuai 

jenisnya. Umumnya dibedakan atas sampah kertas,plastik, gelas,kaca,karet,kulit 

dll, serta sampah material kompos dan sampah organik yang tidak dapat 

dikomposkan seperti sabut dan batok kelapa.  

c. Pengepakan Sampah Non Organik  

Pengepakan dilakukan sebagai pemadatan sampah agar volumenya berkurang. 

Pengepakan dilakukan terhadap sampah kertas, plastik dan kaleng serta material 

organik yang tidak dapat dikomposkan. Pengepakan dilakukan secara manual 

atau mekanik. Pengepakan secara manual dilakukan dengan cara memasukan 

sampah dalam kotak kayu. Kedalam kotak kayu tersebut dimasukan kantong 
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plastik dan pada keempat sisi kotak diluar plastik dipasang tali rapia. Sampah 

diinjak merata sampai penuh satu kotak. Plastik bagian atas dilipat kemudian 

diikat. Sampah dikeluarkan dari kotak berbentuk seperti bata pres. Untuk 

pengepakan secara manual sampah kaleng dan botol minuman dipipihkan 

terlebih dahulu. Pengepakan secara mekanik dilakukan menggunakan mesin 

pres. Sampah terpilah dimasukan langsung dalam mesin mesin pres. Jika sudah 

padat sampah tercetak dikeluarkan kemudian ditutup plastik dan diikat.  

d. Penempatan sampah terpilah  

Sampah yang sudah di pres ditempatkan tersendiri sesuai jenisnya. Ditempatkan 

dalam gudang atau diluar gudang pada tempat beratap.  

e. Pembuatan Kompos  

Sampah material kompos adalah sampah mudah membusuk. Pengomposan 

dilakukan secara aerob melalui metoda open bin, open windrow dan caspary.  

f. Pengolahan Residu  

Sampah yang tidak terolah dianggap sebagai residu dan diangkut ke TPA. 

Pengolahannya dilakukan secara landfill. 
( Direktur Pengembangan PLP, Kementrian PU 2008) 

2.7.1 Rancangan TPST 

TPST sebagai tempat daur ulang sampah, memerlukan fasilitas berdasarkan 

komponen sampah yang masuk dan yang akan dikelola. Secara umum dibedakan 

atas: 

1. Fasilitas pre-processing, merupakan tahap awal pemisahan sampah, mengetahui 

jenis sampah yang masuk, meliputi proses-proses sebagai berikut: 

- Penimbangan, mengetahui jumlah sampah yang masuk. 

- Penerimaan dan penyimpanan, menentukan area untuk mengantisipasi jika 

sampah yang terolah tidak secepat sampah yang datang ke lokasi. 

2. Fasilitas pemilahan, bisa secara manual maupun mekanis. Secara manual akan 

membutuhkan area dan tenaga kerja untuk melakukan pemilahan dengan cepat, 
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sedangkan secara mekanis akan mempermudah proses pemilahan dan 

menghemat waktu. Peralatan mekanis yang digunakan antara lain: 

Alat untuk memisahkan berdasarkan ukuran : reciprocating screen, trommel 

screen, disc screen. Alat untuk memisahkan berdasarkan berat jenis : air 

classifier, pemisahan inersi, dan flotation. 

3. Fasilitas pengolahan sampah secara fisik, setelah dipilah sampah akan ditangani 

menurut jenis dan ukuran material tersebut. Peralatan yang digunakan antara lain 

: hammer mill dan shear shredder. 

4. Fasilitas pengolahan yang lain seperti komposting, ataupun RDF. 

( Direktur Pengembangan PLP, Kementrian PU 2011) 

Sebelum merancang TPST ada beberapa masalah yang harus diperhatikan dalam 

penerapan TPST yaitu : 

1. Lokasi TPST 

Lokasi sebaiknya jauh dari permukiman penduduk dan industri, dengan 

pertimbangan TPST akan mendapatkan daerah penyangga yang baik dan mampu 

melindungi fasilitas yang ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan lokasi dekat 

dengan permukiman atau industri, hanya saja dibutuhkan pengawasan terhadap 

operasional TPST sehingga dapat diterima di lingkungan. 

2. Emisi ke lingkungan. 

TPST yang akan dioperasikan harus melihat kemampuan lingkungan dalam 

menerima dampak yang ditimbulkan dari adanya fasilitas MRF, misalnya : 

kebisingan, bau, pencemaran udara, estetika yang buruk dan lain-lain. 

Pendekatan desain yang terbaik adalah merencanakan dengan baik penentuan 

lokasi TPST, menerapkan sistem bersih lokasi dan pengoperasian yang ramah 

lingkungan. 

3. Kesehatan dan kemanan masyarakat 

Kesehatan dan keamanan masyarakat secara umum sangat terkait dengan proses 

yang ada di dalam TPST. Jika proses di TPST direncanakan dan dilaksanakan 

dengan baik, maka dampak negatif yang akan ditimbulkan pada masyarakat 

dapat diminimalkan. 
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4. Kesehatan dan keselamatan pekerja 

Pengoperasian TPST juga menimbulkan resiko terhadap para pekerja, seperti 

kemungkinan adanya paparan dari bahan-bahan toksik yang masuk ke lokasi 

TPST, sehingga pekerja harus dilengkapi peralatan safety pribadi. Contoh 

peralatan tersebut pakaian yang aman, sepatu boot, sarung tangan, masker dan 

lain-lain. 

Adapun beberapa langkah untuk merancang dari TPST/MRF ini yaitu : 

1. Material Balance Analysis 

Mengetahui jumlah sampah yang masuk ke lokasi pengolahan termasuk 

komposisi dan karakateristik sampah. Langkah ini bertujuan untuk membuat 

material balance guna mengetahui proses pengolahan yang akan dilakukan serta 

berapa banyak produk yang dihasilkan dan residu yang dihasilkan. Langkah ini 

juga merupakan langkah awal untuk menentukan prakiraan luas lahan serta 

kebutuhan peralatan bagi sistem di TPST. 

2. Identifikasi seluruh kemungkinan pemanfaatan material tersebut 

Mengetahui karakteristik sampah dan pemanfaatannya untuk bisa 

mengembangkan diagram alir proses pemanfaatan dan material balance. 

3. Perhitungan akumulasi sampah 

Menentukan dan menghitung jumlah akumulasi dari sampah, berapa sampah 

yang akan ditangani di dalam TPST dan laju akumulasi dengan penetapan waktu 

operasional dari TPST. 

4. Perhitungan material loading rate 

Perhitungan jumlah pekerja dan alat yang dibutuhkan serta jam kerja dan waktu 

operasional dari peralatan yang digunakan di dalam TPST. 

5. Layout dan desain 

Tata letak di dalam lokasi TPST agar mempermudah pelaksanaan pekerjaan. 

( Direktur Pengembangan PLP, Kementrian PU 2011) 
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2.7.2 Luas area Fasilitas TPST 

Beberapa parameter yang harus dipertimbangkan dalam menentukan luas 

TPST, antara lain adalah :  

- Fasilitas daur ulang sampah direncanakan pada lokasi depo yang memiliki luas 

< 400 m2, sedangkan depo dengan luas > 400 m2 digunakan untuk fasilitas 

komposting. Pemilihan lokasi juga memperhatikan jumlah depo masing-masing 

kelurahan. 

- TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu: 

tempat kontainer, tempat pemilahan dan tempat penyimpanan. 

- Kontainer hanya digunakan untuk pengumpulan residu yang akan dibuang ke 

TPA. Satu TPS dirancang hanya membutuhkan satu kontainer. Jenis kontainer 

untuk masing-masing TPS direncanakan seperti yang tercantum dalam Tabel 

2.9. Luas lahan yang diperlukan untuk meletakkan kontainer dapat dilihat pada 

Tabel 2.10. 

Tabel 2. 9  Luas TPS/Depo dan Kontainer yang Digunakan 

Luas Lahan TPS  

(m²) 

Dimensi Lahan 

(m x m) 

Volume Kontainer yang Digunakan 

(m³) 

50 5 x 10 8 

100 10 x 10 8 

200 10 x 20 14 

300 10 x 30 14 

400 15 x 27 14 

500 15 x 34 14 

1000 15 x 67 14 

Sumber: Materi pengelolaan sampah Direktorat PLP, 2011 

Tabel 2. 10  Luas Lahan untuk Kontainer 

Luas Lahan TPS 

 (m²) 

Dimensi/Ukuran Kontainer 

(m x m) 

Luas Lahan untuk 

Kontainer (m²) 

50 4 x 5 20 

100 4 x 10 40 

200 8 x 10 80 

300 8 x 10 80 

400 8 x 15 120 

500 8 x 15 120 

1000 8 x 15 120 

Sumber: Materi pengelolaan sampah Direktorat PLP, 2011 
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- Kapasitas Pengolahan dihitung berdasarkan kebutuhan luas lahan yang 

diperlukan untuk sorting dan kebutuhan luas penimbunan setiap 1 m3 bahan 

terpilah dengan memperhitungkan maksimum waktu penyimpanan  

- Ruang Pengkomposan  

Sampah organik yang diterima depo daur ulang sampah kemudian mengalami 

proses pemilahan oleh petugas sebelum di komposkan, dicacah kemudian 

ditumpuk untuk proses pengomposan. Luas lahan komposting dihitung dengan 

kebutuhan lahan yang diperlukan untuk sorting (pemilahan), alat pencacah dan 

areal pematangan tiap 1 m3 sampah. Luasan untuk pengkomposan tergantung 

juga pada metode pengkomposan yang digunakan dengan proses aerobik atau 

proses anaerob. 

- Bangunan Pelengkap  

Rumah jaga untuk petugas pengoperasian TPST dan  untuk penyimpanan 

material daur ulang yang telah terpilah disediakan gudang penyimpanan. 

( Direktur Pengembangan PLP, Kementrian PU 2011) 

1.8 Kompos dan Proses Komposting 

Kompos didefinisikan sejenis pupuk organik, dimana kandungan unsur N, 

P dan K yang tidak terlalu tinggi , hal ini membedakan kompos dengan pupuk 

buatan. Menurut Tchobanoglus, Theisen dan Vigil (1993), dalam materi 

persampahan direktorat Pengembangan PLP (2011), kompos sangat banyak 

mengandung unsur hara mikro yang berfungsi membantu memperbaiki struktur 

tanah dengan meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur dan 

lebih mampu menyimpan air. Cara atau metoda untuk membuat kompos adalah 

proses komposting. 

 

1.8.1 Teknologi Proses Komposting 

Berdasarkan teknologi proses, pengolahan kompos dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

A. Komposting aerobik, menggunakan oksigen 
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Komposting aerobik, adalah komposting yang menggunakan oksigen dan 

memanfaatkan respiratory metabolism, dimana mikroorganisme yang 

menghasilkan energi karena adanya aktivitas enzim yang membantu transport 

elektron dari elektron donor menuju external electron acceptor adalah oksigen. 

Berdasarkan pedoman penyelenggaran Tempat Pengolahan sampah (TPS) 3R 

(2014) metode pengomposan aerobik terbagi menjadi : 

1. Pengomposan dengan metode lajur terbuka ( open windrow) 

Pengomposan dengan metoda lajur terbuka (open windrow) merupakan proses 

pengomposan yang terbukti paling mudah dilakukan dan dikendalikan. 

Pengendalian udara didalam tumpukan windrows dilakukan dengan 

memindahkan tumpukan ke tempat lain (sebelah) sehingga disebut juga dengan 

open windrow bergulir. Volume tumpukan sampah untuk pengkomposan 

dengan open windrows mempunyai ukuran lebar 2 meter, tinggi 1,5 meter dan 

panjang minimal 2 meter (dapat lebih dari ini sesuai lahan yang ada). Proses 

pengomposan memerlukan waktu selama 6 minggu. Pengomposan dengan 

metode open windrow dapat dilihat paada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2. 5 Pengomposan dengan Metode Open Windrow (Materi Penyelenggaraan Tempat 

Pengolahan Sampah 3R Kementrian PU 2014) 

 

2. Pengomposan dengan metode cetakan ( caspary) 

Proses pengomposan dengan metoda cetakan merupakan proses pengomposan 

dengan menggunakan alat cetak untuk membantuk sampah dalam bentuk 

kubus. Proses pengomposan sampah dengan sistem cetakan ini digunakan jika 

lahan yang ada tidak terlalu luas. Volume tumpukan sampah untuk 
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pengkomposan dengan metode caspary lebar 1 meter, panjang 1 meter, dan 

tinggi 1 meter.  Pengomposan dengan metode cetakan dapat dilihat pada 

Gambar 2.6. 

 

Gambar 2. 6  Pengomposan dengan Metode Cetakan (Materi Penyelenggaraan Tempat 

Pengolahan Sampah 3R Kementrian PU 2014) 

 

3. Pengomposan dengan metode sistem bak terbuka ( open bin) 

Proses pengomposan sistem bak terbuka merupakan proses pengomposan 

dengan menggunakan bak-bak terbuka dimana sampah tidak perlu dibentuk 

akan tetapi cukup dimasukkan kedalam bak. Pengomposan skala kawasan 

dilakukan terpusat pada skala kapasitas antara 1-2 ton sampah per hari. 

Kawasan disini dapat berupa kawasan permukiman, pasar, komersial dan 

sebagainya. Jika pada skala permukiman, maka pengomposan skala kawasan 

diperuntukkan untuk mengelola sampah organik dari sekitar 1.000 sampai 

2.000 jiwa. Sampah organik dimasukkan pada bak terbuka sampai penuh 

sambil dipadatkan dan disiram. Pembalikan dapat dilakukan tetap didalam bak 

dengan alat pembalik atau dengan cara sampah dipindahkan ke bak berikutnya. 

Volume tumpukan sampah untuk pengkomposan dengan metode open bin : 

lebar 1 meter, panjang 2 meter, dan tinggi 1 meter. Pengomposan dengan bak 

terbuka ini cenderung lebih lama karena pengudaraan pada bak terbuka sedikit 

terbatas, pada beberapa kasus lama pengomposan dapat mencapai 2 bulan. 

Pengomposan dengan metode bak terbuka dapat dilihat pada Gambar 2.7. 



34 

 

 

 

 

Gambar 2. 7  Pengomposan dengan Metode Bak Terbuka (Materi Penyelenggaraan Tempat 

Pengolahan Sampah 3R Kementrian PU 2014) 

 

4. Pengomposan dengan metode takakura susun  

Komposting ini dilakukan dengan melakukan penimbunan terhadap sampah 

organik ke dalam keranjang berongga. Penggunaan keranjang berongga 

(keranjang buah) dimaksudkan untuk keperluan aerasi (sirkulasi udara). 

Keranjang dapat terbuat dari plastik atau bambu) apapun model keranjang yang 

terpenting adalah keranjang tersebut berlubang. Pengomposan dengan metode 

takakura susun dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2. 8  Pengomposan dengan Metode Takakura Susun (Materi Penyelenggaraan Tempat 

Pengolahan Sampah 3R Kementrian PU 2014) 

 

berdasarkan  uraian uraian diatas mengenai metoda pengomposan aerobik, Tabel 2. 

11 menjelaskan  kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing masing 

metode pengomposan. 
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Tabel 2. 11 Kelebihan dan kekurangan metode pengomposan 

Metode Kelebihan Kekurangan 

 

Bak terbuka 

(open bin) 

1. Sampah tidak terlihat dari luar 

2. Area pengomposan terlihat rapih 

3. Volume sampah yang terolah sama 

1. Padat moda 

2. Tinggi kotak terbatas 

3. Penggunaan terbatas 

 

 

 

Lajur terbuka 

(open windrow) 

1. Modal lebih ringan dibadingan metode 

open bin 

2. Tumpukan sampah ddapat mencapai 

tinggi optimal, yaitu 1,5 m 

3. Penggunaan lahan fleksibel 

4. Proses pembalikan lebih mudah 

dibandingkan metode open bin dan 

caspary 

1. Volume sampah tercetak 

sama untuk setiap 

tumpukan 

2. Tumpukan sampah rentan 

terhadap tiupan angin 

3. Tumpukan sampah mudah 

rubuh 

 

 

 

Cetakan 

(caspary) 

1. Tumpukan sampah terlihat rapi 

2. Volume sampah tercetak lebih banyak 

dan seragam 

3. Tumpukan sampah tidak mudah runtuh 

dan tahan terhadap tiupan angin 

 

1. Proses pembalikan 

kompos lebih rumit dari 

open bin dan open 

windrow 

 

 

Takakura susun 

1. Hemat lahan 

2. Proses komposting berlangsung cepat 

3. Proses rapih dan sangat terstruktur 

1. Biaya investasi cukup 

tinggi 

2. Membutuhkan banyak 

pekerja 

3. Monitoring kompleks, 

sebab tiap-tiap kotak 

takakura perlu dilakukan 

monitoring 

Sumber : Materi Penyelenggaraan Tempat Pengolahan sampah 3R Kementrian PU 2014 

B. Komposting anaerobik, tanpa menggunakan oksigen 

Proses komposting tanpa menggunakan oksigen. Bakteri yang berperan adalah 

bakteri obligate anaerobik. Dalam proses ini terdapat potensi hasil sampingan yang 

cukup mempunyai arti secara ekonomis yaitu gas bio, yang merupakan sumber 

energi alternatif yang sangat potensial. Berdasarkan pendekatan waste to energy 

(WTE) diketahui bahwa 1 ton sampah organik dapat menghasilkan 403 Kwh listrik. 

Metode komposting Anaerobik Sampah dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2. 9  Metode Komposting Sistem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah 

(Materi Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah 3R Kementrian PU 2014) 

 

Keuntungan : 

- Tidak membutuhkan energi, tetapi justru menghasilkan energi 

- Dalam tangki tertutup sehingga tedak menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan 

Kerugian : 

- Untuk pemanfaatan biogas dibutuhkan kapasitas yang besar karena faktor 

- skala ekonomis, sehingga kurang cocok diterapkan pada suatu kawasan kecil 

- Biaya lebih mahal, karena harus dalam reaktor yang tertutup. 

Untuk menunjang keberhasilan dalam proses komposting ada beberapa faktor 

yang perlu diperhatikan dan sangat mempengaruhi berjalannya proses ini yaitu : 

1. Kadar air, untuk menjaga aktivitas mikroorganisme. Kadar air berkisar 

antara 50-60%, optimum 55%. 

 

2. Rasio C/N, dimana karbon (C) merupakan sumber energi bagi 

mikrooganisme, sedangkan nitrogen (N) berfungsi untuk membangun sel-

sel tubuh mikroorganisme. Nilai C/N berkisar antara 25-50. 
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3. Temperatur, merupakan faktor penting dalam kehidupan mikroorganisme 

agar dapat hidup dengan baik. Suhu pada hari-hari pertama pengomposan 

harus dipertahankan berkisar antara 50-550C, sedangkan pada hari-hari 

berikutnya 55-600C. 

 

4. pH, juga sebagai indikator kehidupan mikroorganisme. Rentang pH 

dipertahankan berkisar antara 7 sampai 7,5. 

 

5. Ukuran partikel, berhubungan dengan peningkatan rata-rata reaksi dalam 

proses. Ukuran partikel berkisar antara 25-75 mm. 

 

6. Blending dan Seeding , pencampuran ini dipengaruhi oleh rasio C/N dan 

kadar air. Lumpur tinja sering ditambahkan pada komposting sampah untuk 

meningkatkan rasio C/N. 

 

7. Suplai oksigen, sangat penting dalam proses pengomposan secara aerobik. 

Suplai oksigen secara teoritis biasanya ditentukan berdasarkan komposisi 

sampah yang dikomposkan. 

 

8. Pengadukan, berfungsi untuk menjaga kadar air, menyeragamkan nutrisi 

dan mikroorganisme. 

 

9. Kontrol pathogen, dilakukan dengan pengontrolan suhu, dimana pathogen 

biasanya akan mati pada suhu 60-700C selama 24 jam. 

( Direktur Pengembangan PLP, Kementrian PU 2014) 

1.8.2 Operasional Proses Komposting 

Operasional proses komposting secara umum sangat tergantung dari 

teknologi yang digunakan dan tergantung dari alat komposter dan lokasi dimana 

proses komposting dilaksanakan. Secara umum proses komposting secara aerobik 
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dengan open windrow untuk skala kawasan atau kota dapat dilihat pada Gambar 

2.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pemilahan 

Pada pengomposan, sampah dipilah dan bahan organik biodegradable 

diproses menjadi kompos. Ada beberapa metode pemilahan yaitu : 

a. Secara manual; dimana sampah dibongkar dan dipilah sepenuhnya dengan 

tenaga manusia. 

 

b. Secara semi mekanis yaitu dengan bantuan ban berjalan yang dibantu oleh 

petugas pemilah. 

 

c. Secara mekanis : 

Sampah berjalan diatas conveyor selanjutnya akan mengalami beberapa 

tahapan proses yaitu : 

Sampah permukiman 

Pemilahan 

Penghancuran  

pengayakan 

Proses pematangan 

Proses pengomposan secara aerobik 

Perajangan (jika perlu) 

Sisa bahan organik 

Hasil Akhir Kompos 

Sisa tidak dapat 

dikompos 

Residu Produk daur ulang 

Penimbunan 

Gambar 2. 10  Operasional Proses Pengomposan secara Aerobik (Materi 

pengelolaan Sampah Direktorat PLP, 2011) 
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- Pemisahan logam besi dengan menggunakan magnet 

- Pemisahan sampah ringan dengan air separator 

- Pemisahan organik dengan saringan putar (rotary screen) atau 

saringan getar 

2) Pencacahan 

Pencacahan ini berfungsi untuk memperbesar luas permukaan kontak dari 

sampah sehingga mempercepat proses komposting. 

Pencacahan pada skala kawasan : 

- Motor penggerak mesin cacah dihidupkan hingga stationer 

- Sampah organik dituangkan ke dalam hopper hingga tercacah dan keluar 

dalam bentuk serpihan dan ditampung untuk proses berikutnya 

Pencacahan pada skala kota 

- Sampah dituangkan ke lubang penerimaan (hopper). 

- Dengan menggunakan conveyor, sampah dimasukkan kedalam mesin cacah 

(chrusher) 

- Pencacahan dalam mesin dengan menggunakan penghancur (hammer) 

- Sampah yang telah hancur berjalan melalui conveyor menuju proses 

selanjutnya.  

3) Proses Komposting 

Windrow komposting : 

- Sampah organik ditumpuk diatas lorong udara sampai ketinggian 1,5 m 

membentuk lajur-lajur (row) dengan panjang sesuai rencana. 

- Aliran udara dari lorong akan menyediakan udara/oksigen bagi proses 

dekomposisi yg berlangsung. 
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- Tumpukan sampah dibalik untuk menjaga agar kelembaban atau suhu selalu 

berada dalam batas yang diijinkan. 

- Kompos akan terbentuk sekitar 5-6 minggu. 

- Proses pematangan kompos perlu waktu 1-2 minggu. 

4) Proses pematangan 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam komposting adalah fase kematangan 

kompos. Kematangan kompos didefinisikan sebagai keadaan antara bahan 

organic mentah dengan busuk sempurna atau mati. Indikator yang biasanya 

digunakan sebagai indikasi kematangan kompos adalah : 

- Suhu, setelah beberapa lama dalam keadaan termofilik suhu akan menurun 

mendekati suhu ruangan. Jika proses pengadukan tidak menyebabkan suhu 

meningkat kembali dan suhu sudah stabil, maka dapat dianggap kompos 

mencapai kematangan. 

- Rasio C/N, selama proses berlangsung rasio C/N akan mengalami penurunan. 

Standar pengukuran kematangan kompos adalah rasio C/N ≤ 20. 

- Bentuk fisik, secara sederhana untuk mengetahui kompos sudah matang atau 

tidak adalah dari bentuk fisik yang menyerupai tanah. 

- Bau, jika kompos diambil dalam dua genggaman tangan, dimasukkan dalam 

kantong plastik dan diamkan selama 2 x 24 jam. Bila kantong plastik 

menggelembung dan panas atau waktu kantong dibuka menimbulkan bau 

yang menyengat, maka kompos belum matang. 

5) Pengayakan 

Berfungsi untuk memisahkan sampah halus dan sampah kasar, serta berfungsi 

untuk memisahkan antara sampah yang belum menjadi kompos dengan produk 

kompos. 

( Direktur Pengembangan PLP, Kementrian PU 2011) 
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2.9 Daur Ulang Sampah 

Daur ulang didefinisikan suatu proses mengumpulkan, memisahkan, 

melakukan proses , menjual material yang dapat dimanfaatkan kembali atau 

mengubah menjadi material baru. Keuntungan yang diperoleh dengan menerapkan 

daur ulang dalam pengelolaan sampah antara lain: 

1. Menghemat penggunaan sumber daya alam, karena dengan adanya daur 

ulang secara langsung akan menghemat bahan baku dalam proses produksi. 

 

2. Menghemat lahan TPA, karena akan mengurangi volume sampah yang 

masuk ke TPA sehingga dapat memperpanjang masa pakai TPA. 

 

3. Menghemat energi, karena dapat mempersingkat alur dalam proses 

produksi. 

 

4. Menciptakan lapangan kerja, baik dalam proses pemilahan, pembuatan 

produk mapun penjualan. 

 

5. Mengurangi biaya pengelolaan sampah, merupakan dampak langsung dari 

berkurangnya sampah yang diangkut ke TPA. 

 

6. Meningkatkan kualitas lingkungan, karena dengan adanya daur ulang 

volume sampah semakin sedikit. 

Program daur ulang dalam perencanaan dan pelaksanaan memerlukan beberapa 

tahap: 

1. Pengembangan rencana daur ulang. 

 

2. Penentuan kuantitas dan kualitas sampah yang dapat di daur ulang dan 

menentukan jenis bahan yang dapat di daur ulang. 

 

3. Rencana pelayanan ke berbagai sumber timbulan (perumahan, komersil dan 

lain-lain). 
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4. Merencanakan dan mempersiapkan fasilitas proses yang diperlukan. 

 

5. Mengembangkan pasar dari produk-produk daur ulang. 

Jenis sampah yang dapat di daur ulang sangat banyak dan dengan berbagai proses 

akan menjadi bahan baku untuk proses produksi, antara lain: 

1. Penggunaan langsung: kayu, drum, meubel, dsb 

 

2. Bahan baku untuk remanufakturing: logam aluminium, besi, kertas, karton, 

gelas, plastik, karet, dsb. Setiap bahan memerlukan spesifikasi yang 

ditentukan pembeli, seperti: tingkat kemurnian, densitas, model 

pengemasan 

 

3. Bahan baku untuk konversi biologik dan kimiawi: sampah organik untuk 

produksi kompos dan gas 

 

4. Bahan bakar: recovery energi panas menjadi listrik melalui proses 

pembakaran, melalui konversi sampah menjadi minyak, gas, pelet dsb. 

 

5. Reklamasi lahan: sampah konstruksi bangunan, kompos 

( Direktur Pengembangan PLP, Kementrian PU 2011) 

Berdasarkan pedoman penyelenggaraan umum Tempat Pengolahan Sampah 3R 

(2014) sampah yang dapat didaur ulang terbagi dari berbagai komponen, 

pembagian sampah yang dapat didaur ulang dapat dilihat pada Tabel 2.12. 

Tabel 2. 12 Pembagian sampah yang dapat didaur ulang 

No. Komponen Keterangan 

1. Organik Komponen yang dapat membusuk 

2. Anorganik  

2.1 Kertas :  

Kertas Kantor (HVS, dll) Kertas keperluan kantor 

Kardus Jenis kertas keras bahan kemasan 

Semen Bekas kemasan semen 

Majalah dan Koran bekas Sampah koran dan majalah 

2.2 Plastik :  
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Tabel 2. 12 Pembagian sampah yang dapat didaur ulang (Lanjutan) 

No. Komponen Keterangan 

 Bak / Putihan (PP) Kemasan keras dari plastik bening ( Poly Propelene ) 

Bak / Warna (PP) Kemasan keras dari plastik berwarna ( Poly Propelene ) 

Bak keras Kemasan Keras dari Plastik 

PE / Plastik Lemas Kantong atau plastik lembaran bening ( High Density Poly 

Ethylene )  

HD warna Kantong plastik kresek berwarna ( High Density Poly 

Ethylene ) 

Plastik Putih Lembaran plastik bening 

Mitasi  

Gembos Plastik keras 

Nilek Bahan plastik dari Poly Propelene 

2.3 Kayu Cukup jelas 

2.4 Kain / Tekstil Cukup jelas 

2.5 Karet / Kulit tiruan Cukup jelas 

2.6 Logam / Metal :  

Besi (ferro) Komponen sampah dari besi (ferro) 

- Super Besi dalam keadaan baik 

- Rosok Besi dalam keadaan berkarat 

- Omplong Kaleng, seng, bekas minuman kaleng, dll. 

Aluminium Komponen logam dari aluminium 

- Klas A  

- Klas B  

- Klas C  

Tembaga Komponen logam dari tembaga seperti isi kabel dll. 

Timah Komponen logam dari timah seperti bekas odol dll. 

2.7 Baterai Batrai untuk keperluan elektronik 

2.8 Gelas / Kaca :  

Botol Bahan dari kaca berbentuk botol 

Bening Pecahan gelas berwarna bening 

Warna Pecahan gelas berwarna  

2.9 Tulang Tulang buangan sisa makanan 

2.10 Lain-lain (batu, pasir dll.)  

Sumber : Pedoman  Penyelenggaraan tempat pengolahan sampah 3R (2014)



 

 

 

 

 


