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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses 

alam yang berbentuk padat (Undang-Undang No.18 Tahun 2008). Berdasarkan 

definisi sampah tersebut dapat disimpulkan bahwa aktifitas manusia pasti 

menghasilkan sampah. Produksi sampah yang tinggi jika tidak ditangani secara 

baik dan benar dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.   

Meningkatnya aktifitas pembangunan di kota yang sedang berkembang 

mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi tidak merata. Tinggi angka 

pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan 

prasarana, sarana, serta standar dalam pelayanan di bidang lingkungan yang 

sebanding berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. Dengan kata lain 

bertambahnya jumlah penduduk akan berbanding lurus terhadap produksi 

timbulan sampah yang ada, sehingga timbulah pemikiran untuk memproses 

sampah-sampah tersebut agar tidak mengganggu kelestarian mahluk hidup. 

Standarisasi dalam menangani pemrosesan sampah harus dikembangkan 

lagi agar proses pengembalian sampah ke media lingkungan dapat dilakukan 

secara aman dan tidak memberikan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan .  

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolahan sampah 

menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten / kota memiliki kewajiban untuk 

mengelola sampah secara baik serta berwawasan lingkungan dan memperbaiki 

pengelolaan sampah dari sistem open dumping menjadi sistem sanitary landfill. 

Pada lokasi studi perencanaan, TPA Supit Urang sudah menggunakan 

metode controlled landfill. Metode ini masih dinilai kurang efektif karena 

penimbunan sampah dilakukan hanya ketika telah mencapai periode tertentu. 

Sehingga timbunan sampah yang terbuka masih berpotensi untuk mencemari 

lingkungan sekitar. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang didapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Belum adanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang menerapkan 

sistem sanitary landfill bagi masyarakat Kota Malang. 

2. Berapa timbulan dan volume sampah yang dihasilkan Kota Malang. 

3. Angka pertumbuhan jumlah penduduk Kota Malang berbanding lurus dengan 

peningkatan volume sampah yang berdampak pada kapasitas tampung dan 

masa pakai TPA Supit Urang Kelurahan Mulyurejo Kota Malang. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas didapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Berapa timbulan dan volume sampah di Kota Malang ? 

2. Bagaimana desain phase TPA agar dapat menampung sampah sampai dengan 

10 tahun mendatang ? 

3. Bagaimana kontrol stabilitas lereng pada TPA Supit Urang Kota Malang ? 

4. Bagaimana desain lapisan dasar TPA dengan lapisan geomembrane ? 

5. Bagaimana desain untuk penangkapan landfill gas ? 

6. Bagaimana desain kolam penampung lindi pada TPA Supit Urang ? 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari studi perencanaan ini adalah :  

1. Menganalisis timbulan dan volume sampah di Kota Malang. 

2. Menganalisis kapasitas tampung TPA Supit Urang Kota Malang dalam waktu 

10 tahun mendatang. 

3. Menganalisis stabilitas lereng pada TPA Supit Urang. 

4. Merencanakan dasar lapisan sanitary landfill pada TPA Supit Urang. 

5. Merencanakan saluran penangkapan landfill gas pada TPA Supit Urang. 

6. Merencanakan dimensi kolam penampung lindi pada TPA Supit Urang. 
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1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang akan dibahas, penulis  

membatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Studi hanya dilakukan pada lokasi perencanaan desain TPA Supit Urang Kota 

Malang. 

2. Tidak membahas komposisi, karakteristik dan pengolahan sampah secara 3R 

(Reuse, Reduce dan Recycle) pada TPA Supit Urang Kota Malang. 

3. Tidak membahas biaya operasional pengelolaan sampah dan proses 

transportasi sampah ke lokasi perencanaan TPA Supit Urang Kota Malang. 

4. Tidak membahas perencanaan perkerasan dan geometrik jalan yang ada di 

sekitar komplek TPA Supit Urang Kota Malang. 

5. Tidak meninjau dari aspek kimia dan aspek biologi yang ditimbulkan dari 

sampah dalam perencanakan kolam Instalasi Pengolahan Air Lindi yang ada 

pada TPA Supit Urang Kota Malang. 

6. Tidak meninjau konversi energi dari landfill gas ke listrik pada TPA Supit 

Urang Kota Malang. 

7. Tidak menghitung volume kebutuhan tanah penutup harian, penutup antara 

dan penutup akhir pada TPA Supit Urang Kota Malang. 

8. Tidak membahas masalah yang di tinjau dari kebijakan pemerintah, 

perundang-undangan yang ada, aspek sosial, ekonomi dan Analisa Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) pada TPA Supit Urang Kota Malang. 

 

1.6 Ruang Lingkup 

1. Wilayah studi perencanaan adalah TPA Supit Urang Kota Malang. 

2. Perencanaan sanitary landfill berdasarkan nilai timbulan sampah aktual Kota 

Malang dan luas lahan yang tersedia di TPA Supit Urang Kota Malang. 

3. Teori dan prosedur dalam perencanaan dan desain sanitary landfill diperoleh 

dari literatur. 

4. Studi perencanaan yang dilakukan meliputi : 

- Perhitungan timbulan sampah dan volume sampah. 
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- Perencanaan phase baru pada TPA Supit Urang Kota Malang. 

- Perletakan saluran pipa penangkapan gas metan. 

- Perhitungan stabilitas lereng. 

- Perhitungan timbulan lindi. 

- Perencanaan kolam penampung lindi. 

- Gambar desain. 

 

1.7 Manfaat Perencanaan 

Dengan adanya studi perencanaan ini, penulis berharap bahwa tugas akhir ini 

dapat memberi manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari studi ini adalah : 

1. Hasil studi perencanaan dapat digunakan sebagai evaluasi dan bahan 

kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Malang. 

2. Sebagai salah satu wujud pengaplikasian ilmu di bidang teknik sipil. 

3. Sebagai penambah wawasan dalam penerapan teknologi baru, karena masalah 

teknologi pengolahan sampah masih tergolong baru di Kota Malang. 

4. Bagi rekan – rekan mahasiswa dapat dijadikan sebagai referensi tambahan 

dalam menyusun tugas akhir dan bahan kuliah yang berkaitan dengan studi 

perencanaan tempat pemrosesan akhir dengan tipe sanitary landfill. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

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

perencanaan, dan sistematikan penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II berisi tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai  dasar hukum 

atau landasan dalam studi perencanaan skripsi yang meliputi pengertian sampah, 

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

sampah, desain dan operasi Sanitary Landfill meliputi analisa timbulan sampah, 

persiapan lahan, pembentukan lapisan dasar TPA, perletakan sampah, tanah 

penutup, analisa stabilitas lereng, system pengelolaan gas, pengumpulan lindi, 

kolam penampung lindi, perencanaan drainase, perhitungan intensitas hujan, 

instalasi kolam penampung lindi dan kebutuhan luas lahan TPA. 

 

BAB III METODE PERENCANAAN 

Pada Bab III berisi tentang metode perencanaan yang akan digunakan untuk 

mendapatkan data primer dan data sekunder 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. 

 

BAB IV HASIL PERENCANAAN 

Pada Bab IV berisi tentang data hasil perencanaan dan analisis pembahasan 

mengenai perancanaan TPA Supit Urang menggunakan Metode Sanitary Landfill 

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

perletakan pipa gas metan, dan instalasi kolam lindi. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dalam pengelolaan sampah di 

TPA Supit Urang menggunakan metode Sanitary Landfill. 


