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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan jumlah penduduk dan kemajuan tingkat perekonomian di suatu 

kota  mempengaruhi peningkatan jumlah sampah akan menimbulkan permasalahan 

pada lingkungan, bila tidak diiringi dengan upaya perbaikan dan peningkatan 

kinerja sistem pengelolaan persampahan. Proses akhir dari pengelolaan sampah 

yang dihasilkan dari kegiatan manusia berada di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir 

Sampah).  

Pada umumnya pemrosesan akhir sampah yang di laksanakan di TPA adalah 

berupa Proses landfilling (pengurugan), dan di Indonesia sebagian besar 

dilaksanakan dengan open dumping, yang mengakibatkan permasalahan 

lingkungan, seperti timbulnya bau, tercemarnya air tanah, timbulnya asap, dsb.  

Teknologi Landfilling yang tradisional membutuhkan lahan luas, karena 

memiliki kemampuan reduksi volume sampah secara terbatas. Kebutuhan luas 

lahan TPA dirasakan tiap waktu meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah 

sampah. Sedangkan  persoalan yang dihadapi di kota-kota adalah keterbasan lahan. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka diperlukan optimalisasi TPA yang 

telah ada sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan masa layan TPA. 

Penanganan sampah yang ada di TPA Randuagung masih menggunakan 

metode open dumping, yaitu merupakan salah satu cara penanganan sampah yang 

paling sederhana, sampah yang ada hanya ditempatkan dan diratakan begitu saja 

hingga kapasitas TPA tidak lagi terpenuhi.  

Pemerintah Kabupaten Malang masih  menggunakan metode open dumping 

pada TPA Randuagung, untuk selanjutnya penanganan sampah di TPA 

Randuagung nantinya harus dilakukan dengan sistem yang lebih baik yaitu metode 

sanitary landfill. Metode sanitary landfill merupakan penanganan sampah secara 

berselang-seling antara lapisan sampah dan lapisan tanah sebagai penutup. 
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 Berdasarkan kepada Undang-undang No.18 Tahun 2008 , Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No.21 Tahun 2006, dinyatakan bahwa TPA di kota besar dan 

metropolitan harus direncanakan sesuai metode lahan urug saniter (Sanitary 

Landfill). TPA Randuagung adalah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang aktif di 

Kabupaten Malang.  

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah 

selatan wilayah Propinsi Jawa Timur, berbatasan dengan enam kabupaten dan 

Samudera Indonesia. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten 

Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin 

ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang.   

Kabupaten Malang memiliki wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Timur 

dengan luas wilayah 3.238,26 km² atau 323.386 Ha dan memiliki jumlah penduduk 

sebesar 2.544.315 jiwa pada tahun 2015 , dan laju rata-rata pertumbuhan penduduk 

0.68%  (sumber: BPS Kabupaten Malang tahun 2015). 

Landfill pada TPA Randuagung saat ini masih menggunakan sistem angkut 

buang atau biasa yang disebut open dumping dengan luas wilayah ± 5.3 Ha, TPA 

Randuagung memiliki daerah cakupan pelayanan yang mencakup beberapa 

Kecamatan antara lain Singosari, Lawang, Karangploso, dan Dau.  

Sistem open dumping dinilai sudah tidak layak lagi untuk menjadi tempat 

pembuangan akhir sampah seperti biasa menjadi sumber penyakit, bau tidak sedap 

dan lain-lain. Maka dari itu perlu dilakukan pengembangan perencanaan TPA 

secara sanitary landfill. 

 
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

1. Belum Adanya TPA menerapkan system Sanitary Landfill. 

2. Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Malang mengakibatkan adanya 

peningkatan volume sampah yang berdampak pada kapasitas tampung dan 

masa pakai TPA Randuagung. 
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1.3 RUMUSAN MASALAH 

1. Berapa timbulan dan densitas sampah di daerah yang dilayani TPA 

Randuagung? 

2. Berapa desain ukuran fase dan sel TPA untuk menampung timbulan sampah 

yang dihasilkan di daerah yang dilayani TPA Randuagung sampai dengan 10 

tahun mendatang agar terpenuhi? 

3. Bagaimana kontrol stabilitas lereng sampah pada TPA Randuagung? 

4. Bagaimana perancangan perletakan pipa gas metan pada TPA Randuagung? 

5. Berapa dimensi kolam penampung lindi pada TPA Randuagung? 

 
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Menganalisis timbulan dan densitas sampah di Daerah dilayani TPA 

Randuagung. 

2. Merencanakan desain ukuran fase dan sel TPA untuk menampung timbulan 

sampah yang dihasilkan di daerah yang dilayani TPA Randuagung sampai 

dengan 10 tahun mendatang agar terpenuhi. 

3. Menganalisis kontrol stabilitas lereng sampah pada TPA Randuagung. 

4. Merencanakan perancangan untuk perletakan pipa gas metan TPA 

Randuagung. 

5. Merencanakan dimensi kolam penampung lindi pada TPA Randuagung. 

 
1.5 BATASAN MASALAH  

Perencanaan ini terbatas pada beberapa hal sehingga objek yang diamati tidak 

terlalu luas. Batasan Perencanaan yang dimaksud antara lain: 

1. Studi hanya dilakukan dilakukan di lokasi perencanaan desain TPA 

Randuagung. 

2. Timbulan dan densitas sampah yang diukur hanya melingkupi sampah yang 

berasal dari daerah yang dilayani TPA yaitu Kecamatan Singosari, Lawang, 

Karangploso dan Dau. 
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3. Tidak membahas operasional pengelolaan sampah dan proses transportasi 

sampah kelokasi perencanaan TPA Randuagung. 

4. Tidak membahas masalah ditinjau dari, aspek sosial dan biaya maupun 

ekonomi pada TPA Randuagung. 

 
1.6 RUANG LINGKUP 

1. Wilayah perencanaan adalah TPA Randuagung. 

2. Perencanaan sanitary landfill berdasarkan timbulan sampah dan lahan yang 

tersedia di TPA Randuagung. 

3. Teori-teori dan prosedur yang berkaitan dalam perencanaan dan desain 

sanitary landfill diambil dari literatur. 

4. Perencanaan yang dilakukan meliputi: 

- Timbulan Sampah 

- Persiapan Lahan 

- Rencana bentuk sel 

- Cek stabilitas lereng sampah 

- Perancangan perletakan pipa gas metan 

- Kolam penampung lindi 

- Gambar Desain 

 
1.7 MANFAAT PERENCANAAN 

Perencanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah 

Kabupaten Malang khususnya dan warga Kabupaten Malang pada umumnya, serta 

menjadi referensi bagi masyarakat luar dalam menentukan pola penanganan 

sampah, Manfaat yang diambil dari perencanaan ini adalah :  

1. Perencanaan ini dapat menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan 

pengelolaan sampah khususnya di TPA Randuagung. 

2. Data mengenai timbulan dan komposisi sampah dapat digunakan dalam sistem 

manajemen sampah khususnya pada penentuan pewadahan sampah. 
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3. Dapat dijadikan bahan pembanding bagi kota-kota lainnya didalam 

memberikan alternatif pemecahan permasalahan sampah agar memberi 

manfaat pengelolaan sampah menjadi energi yang terbarukan. 

4. Perencanaan ini dapat dijadikan bahan kesadaran masyarakat bahwa tidak 

selamanya pembangunan TPA sampah selalu memberi dampak kerugian bagi 

masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

5. Perencanaan ini dapat dimanfaatkan pihak pemerintah sebagai bahan masukan 

dalam program pembangunan TPA dan juga memberikan wawasan kepada 

pemerintah atau organisasi pengelola sampah mengenai pentingnya melihat 

aspek sosial dan ekonomi guna menerapkan sistem pengelolaan sampah yang 

tepat sasaran sehingga mengurangi probabilitas kegagalan sistem tersebut. 

 
1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

maksud dan tujuan, batasan masalah, manfaat perencanaan, ruang lingkup 

perencanaan, dan sistematikan penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dipakai sebagai  dasar hukum atau 

landasan dalam pembuatan skripsi yang meliputi pengertian sampah, sumber 

sampah, macam sampah, pengelolaan sampah, tempat pembuangan akhir sampah, 

perencanaan TPA Sanitary Landfill yaitu kebutuhan lahan TPA desain sel, stabilitas 

lereng sampah, pipa gas metan, dan kolam lindi. 

BAB III METODE PERENCANAAN 

Bab ini berisi tentang metode perencanaan yang digunakan untuk mendapatkan 

data-data tentang volume sampah dan kapasitas dari TPA, lokasi , langkah-langkah 

dari perencanaan dan pengumpulan data dan sumber data lainnya yang menjadi 

pendukung dalam perencanaan TPA metode Sanitary Landfill. 
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BAB IV HASIL PERENCANAAN 

Bab ini berisi tentang data hasil perencanaan dan analisis pembahasan 

mengenai Perancanaan TPA Randuagung menggunakan Metode Sanitary Landfill 

yaitu timbulan sampah, kebutuhan lahan, desain sel, analisa stabilitas lereng 

sampah, perletakan pipa gas metan, dan instalasi kolam lindi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dalam perencanaan TPA 

Randuagung menggunakan metode Sanitary Landfill. 


