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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

1.1 Wilayah Perencanaan 

Perencanan TPST ini berlokasi di Kelurahan Pemurus Dalam yang terletak 

di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 

Indonesia. Kelurahan Pemurus Dalam terletak pada ketinggian 0,16 meter dibawah 

permukaan laut, dengan kondisi daerah relatif datar sehingga pada waktu pasang 

hampir seluruh wilayah digenangi air. Kelurahan Pemurus dalam memiliki luas 

wilayah 4,23 km2, dengan luas wilayah tersebut 2,15 km2  lahan bukan sawah dan 

2,08 km2  lahan sawah. Sarana Jalan di Kelurahan Pemurus Dalam hampir 

semuanya berupa Jalan beraspal, oleh karena itu sarana atau alat transportasi yang 

sering dijumpai adalah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4. (Kecamatan Banjarmasin 

Selatan dalam angka, 2016). 

Batas-batas wilayah kelurahan Pemurus Dalam adalah sebagai berikut : 

Utara   : Kelurahan Pemurus Baru 

Selatan : Kabupaten Banjar 

Barat  : Tanjung Pagar 

Timur   : Banjarmasin Timur dan Kabupaten Banjar 

Lokasi Kelurahan Pemurus Dalam dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Gambar 3. 1  Peta Kelurahan Pemurus Dalam( Google Earth) 
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1.2 Keadaan Demografi  

Jumlah penduduk di Kelurahan Pemurus Dalam adalah 22.651 jiwa dengan 

kepadatan penduduk 5.353 per km2 . Jumlah kepala keluarga di Kelurahan Pemurus 

Dalam sebanyak 6.134 KK. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin terbagi 

menjadi  laki – laki  sebanyak 11.088 jiwa  dan perempuan sebanyak 11.563 jiwa. 

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kelurahan Pemurus Dalam adalah 

sebagai pegawai negeri yaitu sebesar 47%, sebagai petani sebesar 20%, sebagai 

buruh sebesar 23% dan yang bekerja tidak termasuk katagori yang ada seperti 

tukang becak, pengamen dan lain – lain sebesar 10%  (Kecamatan Banjarmasin 

Selatan dalam angka, 2016). 

1.3 Kerangka Perencanaan 

Penyusunan kerangka perencanaan berguna untuk mengetahui tahapan-

tahapan pada saat melakukan perencanaan  dan sebagai pedoman dalam melakukan 

perencanaan sehingga mempermudah dalam proses perencanaan. Kerangka 

Perencanaan dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2  Kerangka Perencanaan 
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Gambar 3. 2  Kerangka Perencanaan (lanjutan) 

1.4 Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data sangat diperlukan dalam proses perencanaan TPST ini. 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. 

1. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer merupakan penelitian lapangan yang bertujuan 

untuk mendapatkan data yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam 

perencanaan TPST. Data primer yang diambil adalah data sampah di Kelurahan 

Pemurus Dalam yang meliputi : 

a) Timbulan sampah, untuk mengetahui besar kapasitas TPST yang 

Analisis Data 

- Timbulan Sampah  

- Komposisi  Sampah 
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direncanakan di Kelurahan Pemurus Dalam. 

b) Komposisi sampah, untuk menentukan komponen fasilitas daur ulang sampah 

yang diperlukan TPST di Kelurahan Pemurus Dalam. 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder yang diperlukan adalah data pendukung di Kelurahan Pemurus 

Dalam yang meliputi : 

- Data Geografis dan Peta wilayah Kelurahan Pemurus Dalam 

- Data sosial ekonomi, karakteristik wilayah dan kependudukan  di 

Kelurahan Pemurus Dalam. 

- Profil persampahan di Kelurahan Pemurus Dalam. 

- Sarana dan prasarana di Kelurahan Pemurus Dalam yang ada seperti 

Kawasan perumahan, komersial, umum , dan lain-lain. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan dan penggukuran contoh timbulan 

sampah berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3964-1995 : 

1) Lokasi 

lokasi pengambilan sampel penelitian di Kelurahan Pemurus Dalam. Sampel 

diambil hanya pada satu lokasi yaitu di RT 19 karena dianggap heterogen dengan 

tingkat ekonomi yang beragam dan dapat mewakili Kelurahan Pemurus Dalam. 

Kriteria lokasi pengambilan sampel yaitu: 

a. Perumahan 

• Permanen yang setara dengan tipe > 70 

• Semi permanen yang setara dengan tipe 45-70 

• Non permanen yang setara dengan tipe 21- 45 

2) Frekuensi 

Pengambilan sampel dilakukan 8 kali termasuk hari kerja dan hari libur pada 

lokasi sampling yang sama dari tanggal 10 Mei 2017 s.d 18 Mei 2017 setiap 

pukul 17.00. 

3)  Penentuan Jumlah Sampel 

Cara pengambilan sampel sampah dilakukan langsung di sumber sampah 

masing-masing perumahan. Jumlah sampel timbulan sampah dari perumahan 

dihitung berdasarkan rumus di bawah ini : 
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S = Cd √Ps 

(3.1) 

Dimana: 

S  = Jumlah sampel (jiwa) 

Cd  = Koefisien perumahan 

Cd  = 1 ( kota besar / metropolitan ) 

Cd  = 0,5 ( kota sedang atau kecil ) 

Ps  = Populasi (jiwa) 

Jumlah KK yang diamati : 

K =  
S

N
 

(3.2) 

Dimana: 

K  = Jumlah sampel (KK) 

N  = Rata-rata jumlah jiwa per keluarga 

S  = Jumlah contoh jiwa 

Laju timbulan sampah juga ditentukan oleh klasifikasi pemukiman. Berdasarkan 

SNI 19-3964-1994 Tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh 

Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan pemukiman di klasifikasikan atas 

permukiman permanen, non-permanen dan semipermanen. Jumlah contoh timbulan 

sampah dari perumahan adalah sebagai berikut : 

Contoh dari perumahan permanen   = (S1 x K) keluarga. 

Contoh dari perumahan semi permanen  = (S2 x K) keluarga. 

Contoh dari perumahan non permanen  = (S3 x K) keluarga. 

dimana : 

S1  = Proporsi jumlah KK perumahan permanen dalam (25%) 

S2  = Proporsi jumlah KK perumahan semi permanen dalam (30%) 

S3  = Proporsi jumlah KK perumahan non permanen dalam (45%) 

Jumlah penduduk Kelurahan Pemurus Dalam pada tahun 2016 sebanyak 22.651 

jiwa, maka jumlah sampel adalah : 

S = Cd √Ps 
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S = 0,5√22.651 

S = 75,25 ≈ 76 Jiwa 

Karena 1 rumah diasumsikan rata-rata terdiri dari 4 orang, maka : 

K =  
76

4
 

K =  19  Sampel rumah 

Untuk memudahkan perhitungan maka jumlah sampel yang diambil menjadi 20 

rumah dengan proporsi : 

Perumahan Permanen  (25%)  =  5 rumah 

Perumahan semi permanen  (30%) =  6 rumah 

Perumahan non permanen  (45%) =  9 rumah 

Setelah diketahui jumlah sampel KK yang harus diambil, selama 8 hari berturut-

turut dilaksanakan pengambilan contoh sampah. Setiap KK diberikan kantong 

plastik dan diminta untuk memasukkan sampah yang dihasilkan setiap hari ke 

kantong plastik tersebut dan dilakukan penimbangan sampah setiap harinya 

sehingga diketahui rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan liter/orang/hari atau 

Kg/orang/hari. 

Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pengambilan sampel 

antara lain: 

a. Bahan 

Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Keluruhan Pemurus Dalam  

dalam sehari. 

b. Peralatan dan perlengkapan  

1. Alat pengambil sampel berupa kantong plastik dengan volume 40 

liter 

2. Alat pengukur volume sampel berupa kotak berukuran 20 cm x 20 

cm x 100 cm yang dilengkapi dengan skala tinggi 

3. Alat pengukur volume sampel berupa kotak berukuran 50 cm x 100 

cm x 100 cm yang dilengkapi dengan skala tinggi 

4. Timbangan  
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5. Perlengkapan berupa alat pemindah seperti sekop 

6. Sarung tangan 

Metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan sampah berdasarkan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3964-1994. Cara pengambilan dan 

pengukuran sampel timbulan sampah adalah sebagai berikut: 

1. Dibagikan kantong plastik yang sudah diberi tanda kepada sumber   

sampah 

2. Dicatat jumlah unit masing-masing penghasil sampah 

3. Dikumpulkan kantong plastik yang sudah terisi sampah 

4. Diangkut seluruh kantong plastik ke tempat pengukuran 

5. Ditimbang kotak pengukur 

6. Dituang secara bergiliran sampel tersebut ke kotak pengukur 40 liter 

7. Dihentak 3 kali kotak sampel dengan mengangkat kotak setinggi   

20 cm, lalu jatuhkan ke tanah 

8. Diukur dan dicatat volume sampah (Vs) 

9. Ditimbang dan dicatat berat sampah (Bs) 

10. Ditimbang bak pengukur 500 liter 

11. Dicampurkan seluruh sampel dari setiap lokasi pengambilan 

dalam bak pengukur 500 liter 

12. Diukur dan dicatat volume sampah 

13. Ditimbang dan dicatat berat sampah 

Cara pengukuran sampel komposisi sampah merupakan kelanjutan dari 

pengukuran timbulan sampah, tahap selanjutnya setelah pengukuran timbulan 

sampah adalah sebagai berikut: 

1. Ambil sampah secara acak, masukkan ke dalam bak pengukur 500 

liter sampai penuh 

2. Dipilah sampel berdasarkan komponen komposisi sampah 

3. Ditimbang dan dicatat berat sampah 

1.5 Metode Pengolahan Data  

Berdasarkan data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dan 

pembahasan perencanaan sebagai berikut : 
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1. Penentuan Metode Pemilahan 

Metode pemilahan sampah ditentukan berdasarkan jenis sampah organik dan 

sampah anorganik yang nantinya akan dimanfaatkan untuk diambil nilai 

ekonomisnya. 

2. Material Balance Analysis 

menguraikan proses pengolahan sampah yang akan dilakukan di TPST serta 

berapa banyak produk yang dihasilkan dan residu yang dihasilkan. 

3. Diagram Alir TPST 

Menggambarkan rangkaian kegiatan yang direncanakan dalam TPST. 

4. Material Loading Rate 

Loading Rate adalah perhitungan untuk menetukan beban pengolahan sampah 

tiap jamnya dengan menggunakan rumus : 

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑡𝑒 (
kg

jam
) =

berat sampah (
kg

hari
)

waktu proses(
jam
hari

)
 

(3.3) 

5. Kebutuhan lahan, desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Kebutuhan lahan dan desain yang akan dirancang berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan serta dihitung juga sampai Rencana Anggaran Biaya. Desain 

yang akan dirancang meliputi : 

a) Area penerimaan dan Pemilahan sampah 

b) Area komposting 

c) Area penyimpanan produk kompos dan produk daur ulang 

d) Penampung lindi  

e) Bangunan pelengkap seperti kantor, gudang peralatan, area parkir kontainer,  

kamar mandi dan toilet  

 


