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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang 

padat. Sampah merupakan sisa kegiatan / limbah yang ditinggalkan dan tidak 

diharapkan, namun sampah dihasilkan oleh manusia setiap harinya. Pada 

hakikatnya, manusia adalah penghasil sampah yang paling banyak dibumi dan 

segala proses alam disekitarnya. (UU Nomor 18 Tahun 2008 : 3) 

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan 

akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat 

pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar 

di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) 

yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi 

terhadap pemanasan global didunia. 

Meningkatnya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi 

masyarakat disegala bidang kehidupan menimbulkan bertambahnya volume, jenis 

dan karakteristik sampah yang beragam. Pada saat ini banyak bermunculan 

beragam produk yang beredar dimasyarakat sehingga menimbulkan timbulan 

sampah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sampah telah menjadi 

permasalahan nasional sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara baik dan 

berwawasan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap 

kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta dapat memberikan manfaat secara 

ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Kabupaten Lumajang juga tidak terlepas juga dari permasalahan sampah 

pada umumnya. Kabupaten ini berada diprovinsi Jawa Timur dengan koordinat 

112°50’-113°22’ Bujur Timur dan 7°’52’-8°’23 Lintang Selatan. Berdasarkan data 

Lumajang Dalam Angka 2015 dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten 

Lumajang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.026.378 jiwa, dengan luas 

wilayahnya 1790,90 km2 atau 3,74% dari luas total Provinsi Jawa Timur. Jika 

dilihat dari data tersebut, Kabupaten Lumajang masih tergolong kecil, namun 
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penanganan dan pengolahan sampah sangat perlu diperhatikan seiring dengan 

perkembangan kabupaten/kota dan laju pertumbuhan penduduk yang semakin 

meningkat. 

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, luas 

lahan yang akan digunakan di TPA Lempeni Kabupaten Lumajang adalah 6,69 Ha. 

Metode yang diterapkan pada TPA Lempeni adalah metode Sanitary Landfill. 

Metode ini memberikan banyak keuntungan dari segi lingkungan karena beberapa 

masalah pencemaran dapat dikontrol dan dikurangi. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Belum adanya tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang menerapkan 

sistem Sanitary Landfill bagi masyarakat Kabupaten Lumajang. 

2. Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Lumajang yang mengakibatkan 

adanya peningkatan volume sampah yang berdampak pada kapasitas 

tampung dan masa layan tempat pemrosesan akhir (TPA) tersebut. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Berapa volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Lumajang 10 tahun 

mendatang? 

2. Bagaimana desain zona tempat pemrosesan akhir (TPA) Lempeni untuk 

dapat menampung sampah sampai 10 tahun mendatang? 

3. Berapa kontrol stabilitas lereng  landfill pada TPA Lempeni? 

4. Bagaimana perletakan pipa penangkap gas pada landfill TPA Lempeni? 

5. Berapa dimensi kolam penampung lindi pada TPA Lempeni? 

1.4 Maksud dan Tujuan 

1. Mengetahui volume sampah Kabupaten Lumajang pada tahun perencanaan. 

2. Mengetahui kapasitas tampung dari TPA Lempeni. 

3. Mengetahui desain fase baru pada TPA Lempeni. 

4. Mengetahui kontrol stabilitas lereng pada TPA Lempeni. 

5. Mengetahui perletakan pipa penangkap gas pada TPA Lempeni. 

6. Mengetahui dimensi kolam penampung lindi pada TPA Lempeni. 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Studi hanya dilakukan pada lokasi perencanaan desain yaitu TPA Lempeni, 

Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. 

2. Tidak membahas komposisi sampah, karakteristik sampah dan pengolahan 

sampah secara 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) pada TPA Lempeni. 

3. Tidak membahas biaya operasional pengolahan sampah dan proses 

transportasi sampah ke lokasi perencanaan TPA Lempeni. 

4. Tidak membahas masalah yang ditinjau dari aspek kimia dan aspek biologi 

yang ditimbulkan dari sampah yang ada pada TPA Lempeni. 

5. Tidak membahas  masalah yang  ditinjau dari kebijakan pemerintah, aspek 

sosial, aspek lingkungan dan aspek ekonomi pada TPA Lempeni. 

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

sekitar komplek TPA Lempeni. 

7. Survey timbulan sampah hanya dilakukan pada wilayah yang mewakili 

daerah yang dilayani oleh TPA Lempeni. 

1.6 Ruang Lingkup 

1. Wilayah perencanaan hanya pada TPA Lempeni Kabupaten Lumajang. 

2. Perencanaan Sanitary Landfill berdasarkan timbulan sampah dan lahan yang 

tersedia di TPA Lempeni Kabupaten Lumajang. 

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

Sanitary Landfill diambil dari berbagai literatur. 

4. Perencanaan yang akan dilakukan meliputi : 

 Perhitungan volume sampah 

 Perencanaan desain fase baru pada  TPA 

 Perletakan pipa gas metan 

 Perhitungan stabilitas lereng 

 Perhitungan timbulan lindi 

 Perencanaan kolam penampung lindi 
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1.7 Manfaat Perencanaan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari studi perencanaan ini meliputi : 

a. Bagi Mahasiswa 

 Sebagai salah satu wujud pengaplikasian ilmu dibidang teknik sipil yang telah 

didapatkan oleh peneliti selama berada di bangku kuliah. 

 Hasil studi perencanaan ini dapat dijadikan tambahan kepustakaan, mengingat 

dalam bidang teknik sipil terdapat disiplin Ilmu Lingkungan dimana 

didalamnya terdapat perencanaan desain Sanitary Landfill yang masuk dalam 

mata kuliah Pengelolaan Persampahan. 

b. Untuk Praktisi Dan Lembaga Terkait 

 Hasil studi perencanaan ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun 

informasi dan menjadi tambahan kepustakaan tentang penerapan teknologi 

pengolahan sampah dengan metode Sanitary Landfill atau menjadi bahan 

rujukan untuk penyempurnaan realisasi penerapan teknologi pengolahan 

persampahan di Kabupaten Lumajang dimasa yang akan datang. 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

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

perencanaan, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang dipakai dalam studi perencananaan 

sebagai  dasar hukum atau landasan dalam pembuatan tugas akhir yang meliputi 

pengertian dasar sampah, sumber sampah, timbulan sampah, metode pengelolaan 

sampah, tempat pembuangan akhir sampah, teori perencanaan yaitu kebutuhan 

lahan tempat pemrosesan sampah, desain sel, desain fase, stabilitas lereng sampah, 

pipa gas metan, dan kolam penampung lindi. 
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BAB III METODE PERENCANAAN 

Bab ini menjelaskan metode perencanaan yang digunakan untuk mendapatkan 

data-data tentang timbulan sampah, volume sampah dan kapasitas tamping, lokasi 

perencanaan, skema atau langkah-langkah dari studi perencanaan dan pengumpulan 

sumber data lainnya yang menjadi pendukung dalam perencanaan tempat 

pemrosesan sampah dengan metode Sanitary Landfill. 

BAB IV HASIL PERENCANAAN 

Bab ini menjelaskan data hasil perencanaan dan analisis pembahasan mengenai 

Perancanaan TPA Lempeni Kabupaten Lumajang menggunakan Metode Sanitary 

Landfill. Data yang didapatkan dalam bab ini diantaranya timbulan sampah, 

kebutuhan lahan, desain sel, desain fase, analisa stabilitas lereng sampah, 

perletakan pipa gas metan, dan instalasi kolam penampung lindi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dalam studi perencanaan tempat 

pemrosesan akhir sampah Lempeni Kabupaten Lumajang menggunakan metode 

Sanitary Landfill. 


