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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Umum 

Tempat pemrosesan akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah 

mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul disumber, 

pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA 

merupakan tempat dimana sampah di isolasi secara aman agar tidak menimbulkan 

gangguan terhadap lingkungan disekitarnya. Karenanya, diperlukan penyediaan 

fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan 

baik. (UU Nomor 18 Tahun 2008 : 3) 

Berdasarkan data SLHI tahun 2007 tentang kondisi TPA di Indonesia, 

sebagian besar merupakan tempat penimbunan sampah terbuka Open Dumping 

sehingga menimbulkan masalah pencemaran pada lingkungan. Data menyatakan 

bahwa 90% TPA di Indonesia dioperasikan dengan Open Dumping dan hanya 9% 

yang dioperasikan dengan Controlled Landfill dan Sanitary Landfill. Perbaikan 

kondisi TPA sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah pada skala kota. 

Beberapa permasalahan yang sudah timbul terkait dengan operasional TPA, 

menurut (Enri Damanhuri, 1995 : 1)  yaitu : 

1. Pertumbuhan vektor penyakit 

Sampah merupakan sarang yang sesuai bagi berbagai vektor penyakit. 

Berbagai jenis rodentisisa dan insektisida seperti tikus, lalat, kecoa, nyamuk 

sering dijumpai pada lokasi ini. 

2. Pencemaran udara 

Gas metan (CH4) yang dihasilkan dari tumpukan sampah ini, jika 

konsentrasinya mencapai 5-15% di udara, maka gas metan dapat 

mengakibatkan ledakan. 

3. Pandangan tak sedap dan bau tak sedap 

Meningkatnya jumlah timbulan sampah, selain sangat mengganggu 

estetika, tumpukan sampah ini menimbulkan bau yang tak sedap. 
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4. Asap pembakaran 

Apabila dilakukan pembakaran, akan sangat mengganggu terutama dalam 

transportasi dan gangguan kesehatan. 

5. Pencemaran leachate atau lindi 

Leachate atau lindi merupakan air hasil dekomposisi sampah, yang dapat 

meresap dan mencemari air tanah disekitarnya. 

6. Kebisingan 

Gangguan kebisingan ini lebih disebabkan karena adanya kegiatan operasi 

kendaraan alat berat dalam TPA (Baik angkutan pengangkut sampah 

maupun alat berat yang digunakan meratakan dan memadatkan sampah). 

7. Dampak sosial 

Keresahan warga setempat akibat gangguan-gangguan yang disebutkan 

diatas. 

2.2 Metode Pembuangan Sampah 

 Menurut Tchobanoglous, dkk (1993) : 374-377, ada beberapa tempat dan 

cara pembuangan sampah dengan penimbunan dan cara pengolahannya. Namun 

untuk memfokuskan perencananaan desain, maka selanjutnya hanya dijelaskan 

Metode pembuangan sampah dengan Metode Sanitary Landfill. Beberapa metode 

yang digunakan dalam penimbunan sampah yaitu : 

A. Area Methode 

Area Methode atau penimbunan berbentuk segiempat bertingkat ini, 

diterapkan pada kondisi lahan yang level air tanahnya dangkal (dekat dengan 

permukaan). Sampah dibuang menyebar memanjang pada permukaan tanah, dan 

tiap lapis dalam proses pengisian (biasanya per 1 hari). Lapisan dipadatkan dan 

ditutup dengan material penutup setebal 15-30 cm. Luas area penyebaran bervariasi 

tergantung volume timbulan sampah dan luas lahan yang tersedia, dengan panjang 

dan lebar hingga 305 m. Penimbunan sampah dengan menggunakan Area Methode 

dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Penimbunan Berbentuk Segiempat Bertingkat (Area Methode) 

Sumber : Tchobanoglous, dkk (1993) : 375 

B. Trench Methode 

Trench Methode atau penimbunan berbentuk parit segiempat ini, digunakan 

pada area yang memiliki muka air tanah yang dalam, sehingga dari lokasi akan 

tersedia material penutup yang cukup. Tiap sel galian umumnya berbentuk 

segiempat, dengan panjang dan lebar hingga 305 m dan dengan slope 1.5:1 sampai 

2:1. Galian bervariasi dengan panjang 61-305m, kedalaman 1-3 meter dan 5-15 meter 

untuk lebarnya. Penimbunan dengan metode ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 
Gambar 2.2 Penimbunan Berbentuk Parit Segi Empat (Trench Methode) 

Sumber : Tchobanoglous, dkk (1993) : 375 

C. Depression Methode 

Depression Methode atau penimbunan dalam cekungan atau lembah ini, 

biasa digunakan untuk penimbunan sampah yang dilakukan pada daerah lembah, 

seperti tebing, jurang, cekungan kering dan bekas galian. Teknik perletakan dan 

pemadatan sampah tergantung pada jenis material penutup yang tersedia, kondisi 

geologi dan hidrologi lokasi, tipe fasilitas pengontrolan lindi dan gas yang 

digunakan, dan sarana menuju lokasi. Penimbunan dengan metode ini dapat dilihat 

pada Gambar 2.3 
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Gambar 2.3 Penimbunan Dalam Cekungan Lembah (Depression Methode) 

Sumber : Tchobanoglous, dkk (1993) : 375 

D. Sanitary Landfill Methode 

Menurut Tchobanoglous, dkk (1993), hal utama yang perlu diperhatikan 

dalam perencanaan desain Sanitary landfill adalah data mengenai jumlah timbulan 

sampah dalam landfill. Jumlah timbulan sampah ini akan mempengaruhi luas area 

yang dibutuhkan untuk pembuatan landfill. Selain kebutuhan lahan untuk area 

penimbunan sampah (landfilling), juga diperlukan beberapa sarana penunjang yang 

diperlukan dalam pengoperasian metode Sanitary Landfill. Sarana penunjang 

pengoperasian yang diperlukan antara lain adalah sarana saluran drainase, sistem 

pengumpul lindi dan sistem pengumpul gas. 

Menurut SOP TPA Kabupaten Lumajang : 13, proses penimbunan sampah 

dengan metode Sanitary Landfill adalah sampah disebar dan dipadatkan lapis 

perlapis setebal 0,5 meter yang digilas dengan Steel Wheel Compactor atau Dozer 

paling tidak sebanyak 4 sampai 6 gilasan. Kemudian selanjutnya, sampah tersebut 

setiap hari ditutup dengan tanah urug penutup setebal 15 cm sehingga menjadi sel 

sampah. Tinggi lapisan sel tersebut sekitar 5 meter, kemudian disebut 1 lift, dengan 

kemiringan talud sel maksimum adalah 1 : 3.  

Diatas timbunan sampah dalam bentuk lift tersebut kemudian diurug 

sampah baru, membentuk ketinggian yang telah direncanakan sebelumnya. 

Kemudian untuk memudahkan masuknya truk pengangkut sampah ke titik 

penuangan selanjutnya, maka dibuat jalan semi permanen antar lift, dengan 

maksimum kemiringan jalan adalah 5%. 

Lebar sel yang direncanakan berkisar antara 1,5-3 lebar blade alat berat 

yang ada pada TPA tersebut agar manuver alat berat tersebut maksimal dan lebih 
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efisien. Panjang sel dihitung berdasarkan volume sampah yang akan diurug pada 

hari tersebut (untuk metode Sanitary Landfill) dibagi dengan lebar dan tebal sel. 

Dalam penerapannya, batas sel harus dibuat jelas dengan pemasangan patok-patok 

atau tali agar memudahkan operasi penimbunan sampah sehingga bisa berjalan 

dengan lancar. Pelapisan lahan diprioritaskan dimulai dari lembah (lajur utama pipa 

lindi) kemudian pelapisan selanjutnya adalah dibagian kemiringan dinding sesuai 

dengan naiknya lift timbunan sampah. 

2.3 Analisa Timbulan Sampah 

Menurut Tchobanoglous, dkk (1993) besarnya timbulan sampah yang 

dihasilkan sangat bergantung pada besarnya jumlah penduduk dan laju produksi 

sampah perorang perharinya, maka perlu diperkirakan jumlah penduduk yang 

dilayani hingga akhir tahun periode desain tersebut. Perkiraan jumlah penduduk ini 

dapat dilakukan dengan menghitung rasio laju pertumbuhan penduduk beberapa 

tahun pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan rasio laju 

pertumbuhan penduduk ini, diperkirakan jumlah penduduk pada periode tahun 

desain. Koefisien (rasio, r) laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan 

menggunakan Rumus 2.1 berikut : 

 

𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√{𝑛(∑ 𝑦2) − (∑ 𝑦)2}{ 𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2}
 

 

Dimana asumsi nilai x dan y tergantung pada metode yang digunakan : 

Jika digunakan Metode Aritmatika, maka : 

x = urutan tahun 

y = pertumbuhan penduduk; 

Jika digunakan Metode Geometri, maka : 

x = urutan tahun 

y = Ln pertumbuhan penduduk; 

Jika digunakan Metode Least Square, maka : 

x = urutan tahun 

y = pertumbuhan penduduk. 

…… Rumus persamaan 2.1 
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Berikut beberapa metode yang biasa digunakan untuk penentuan koefisien korelasi 

yaitu sebagai berikut : 

A. Metode Aritmatika 

Dalam metode ini penentuan nilai “r” dapat dilakukan dengan mengasumsikan 

x sebagai tahun pengambilan data, sedangkan y merupakan selisih jumlah 

penduduk (Pn) pada tahun pengambilan. Metode ini cocok untuk daerah dengan 

perkembangan penduduk yang relatif konstan. Perhitungan perkembangan 

penduduk pada tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

                                          𝑷𝒏 = 𝑷𝒐 + 𝒓. 𝒏 

Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n 

Po = jumlah penduduk pada tahun dasar 

r = rata-rata pertambahan penduduk pertahun 

n = periode waktu proyeksi. 

B. Metode Geometri 

Metode ini menganggap bahwa perkembangan penduduk akan secara otomatis 

berlipat ganda dengan sendirinya. Metode ini tidak memperhatikan adanya 

penurunan tingkat perkembangan penduduk pada suatu saat dan disebabkan oleh 

tingkat kepadatan penduduk yang mendekati maksimum, dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

                                           𝑷𝒏 = 𝑷𝒐 ( 𝟏 + 𝒓 )𝒏 

Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n 

Po = jumlah penduduk pada tahun dasar 

r = rata-rata pertambahan penduduk pertahun 

n = periode waktu proyeksi 

Nilai “r” diperoleh dengan mengasusmsikan y sebagai nilai ln dari jumlah 

penduduk tahun ke-n ( Pn ), dengan x tetap sebagai tahun pengambilan data. 

C. Metode Least Square 

Dengan metode asumsi Y adalah jumlah penduduk tahun ke-n dan x adalah 

nomor data tahun ke-n. Metode ini menganggap garis regresi yang dibuat akan 

memberikan penyimpangan nilai data atas penduduk masa lalu dan juga 

…… Rumus persamaan 2.2 

…… Rumus persamaan 2.3 
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karakteristik perkembangan penduduk dimasa lalu, berlaku pula untuk masa 

mendatang. Rumus yang digunakan sebagai berikut :  

                                            𝑷𝒏 = 𝒂 + 𝒃𝒙 

Pn  = jumlah penduduk pada tahun ke-n 

x  = beda yang dihitung pada tahun dasar 

a / b  = dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :  

                              𝒂 =
∑ 𝒑 . 𝒙𝟐 − ∑ 𝒙 . ∑ 𝒙 . 𝒑

𝒏 . ∑ 𝒙
𝟐

− (∑ 𝒙)𝟐
 

 

                                𝒃 =
𝒏 . ∑ 𝒙. 𝒑 − ∑ 𝒙 . ∑ 𝒑

𝒏 . ∑ 𝒙
𝟐

− (∑ 𝒙)𝟐
 

Proyeksi pertumbuhan penduduk dilakukan dengan menggunakan “r” yang nilainya 

mendekati satu ( 1 ). 

2.4 Persiapan Lahan 

Setelah diketahui kebutuhan lahan untuk penimbunan sampah, maka perlu 

dilakukan persiapan lahan operasional sebuah TPA agar berjalan dengan lancar. 

Menurut Tchobanoglous, dkk (1993) : 377-381, lokasi landfill TPA harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, antara lain : 

1. Ketersediaan Lahan 

Diperkirakan setidaknya lahan dapat beroperasi minimum lima (5) tahun, namun 

rentang minimal waktu perencanaan adalah sepuluh (10) tahun. Maka 

sekurangnya diharapkan lahan digunakan untuk melayani hingga sepuluh (10) 

tahun periode desain rencana. 

2. Jarak lokasi penimbunan sampah dengan sumber sampah sekitar 5-15 kilometer. 

3. Batasan dengan jalan umum mengacu pada daerah TPA yang akan direncanakan, 

(Permen PU Republik Indonesia Nomor 03/prt/m/2013 : 19) yaitu : 

 Dekat dengan jalan umum, sehingga menuju tempat penimbunan sampah 

tidak membuat jalan sendiri atau bila harus membuat jalan tidak panjang 

(± 5 Km) 

 Jarak lokasi penimbunan sampah dengan sungai atau badan air lainnya 

minimal 200 meter untuk mencegah pencemaran terhadap badan air. 

…… Rumus persamaan 2.4 

…… Rumus persamaan 2.5 

…… Rumus persamaan 2.6 
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 Jauh dari tempat pemukiman penduduk (Sekitar 2 Km dari pemukiman 

penduduk, sekitar 15 Km dari laut dan sekitar 200 m dari saluran air). 

 Adanya barrier area berupa jalur hijau untuk mencegah pencemaran. 

 Lokasi TPA merupakan daerah bebas banjir. 

4. Kondisi tanah dan topografi 

Data karakteristik tanah sekitar diperlukan dalam menyediakan bahan material 

sebagai lapisan penutup akhir (Final cover), setelah pengoperasian keseluruhan. 

5. Kondisi klimatologi 

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas matahari, kemampuan 

evapotranspirasi dan curah hujan. Arah dan kecepatan angin mempengaruhi 

operasional TPA tersebut. 

6. Kondisi geohidrologi 

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui struktur tanah dan batuan dilokasi TPA 

tersebut terutama unsur permeabilitas. 

7. Hidrologi 

Data ini dibutuhkan untuk memperhitungkan sistem drainase, karakteristik run 

off dan kemungkinan terjadinya banjir. Selain itu, dapat diketahui kedalaman air 

tanah, kualitas air tanah, arah pergerakan air tanah dan kondisi air tanah disekitar 

lokasi TPA tersebut. 

8. Rencana penggunaan akhir TPA 

Rencana penggunaaan akhir harus diperhitungkan sebelum layout dan desain 

Sanitary Landfill dimulai karena  mempengaruhi desain dan rencana operasional. 

Dalam tahap persiapan lahan dilakukan perataan dan pembentukan kemiringan 

tanah, kontruksi tanah, kontruksi linear dasar dan pipa pengumpul lindi. Linear 

dengan permeabilitas yang rendah dipasang didasar landfill untuk menjaga aliran 

lindinya. Pengumpul lindi dan fasilitas ektraksi diletakkan pada atau diatas 

linear. 
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Gambar 2.4 Skema Operasional Penimbunan ( Penyiapan Landfill ) 

Sumber : Tchobanoglous, dkk (1993) : 437 

2.4.1 Perletakan Sampah 

Menurut Tchobanoglous, dkk (1993), sel harian adalah timbunan sampah 

padat yang terbentuk dalam satu hari dan telah memiliki lapisan tanah penutup 

harian sesuai dengan persyaratan yang  telah ditentukan. Volume sel harian 

dipengaruhi oleh : 

 Letak sel dalam suatu lapis deret sel (lift) 

 Jumlah pembebanan sampah harian 

 Kepadatan sampah yang dapat dicapai 

 Setelah selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah meletakkan sampah 

dalam landfill. Sampah diletakkan dalam tiap sel landfill, kemudian ditutup 

dengan tanah dan dipadatkan pada setiap akhir pengoperasiannya.  

 Perataan dilakukan lapis demi lapis 

 Setiap lapis sampah diratakan setebal 10-60 Cm 

 Pemadatan sampah yang telah rata dilakukan dengan menggilas sampah 

tersebut 4 sampai 6 kali gilasan. 

 Perataan dan pemadatan dilakukan sampai ketebalan sampah mencapai 

ketebalan rencana. 
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Gambar 2.5 Skema Operasional Penimbunan (Operasional Landfill) 

Sumber : Tchobanoglous, dkk (1993) : 437 

Kriteria desain penimbunan sampah tiap sel menurut Tchobanoglous, dkk (1993), 

adalah sebagai berikut : 

 Penimbunan dan pemadatan sampah dilakukan berlapis, dengan tebal tiap 

lapisan antara 0,5-0,6 meter, lapisan sel dapat disusun hingga mencapai 

ketinggian 2-3.5 meter. 

 Variasi Lebar     = 3-30 meter; 

 Tebal tanah penutup     = 15-30 centimeter; 

 Slope      = 2 : 1 atau 3 :1; 

 Kemiringan muka tanah penutup  = 3 - 6 %; 

 Kemiringan muka tanah penutup tipikal = 4 %; 

 Lebar working face    = Menyesuaikan luas lahan; 

 Variasi metode penimbunan tergantung pada ketersediaan lahan dan 

material penutup. 

 Panjang working face disesuaikan dengan sampah yang masuk perharinya. 

 Kemiringan timbunan 20 - 30° (Sekitar 1 bagian vertikal dan 2 bagian 

horizontal) 

 Pelapisan dasar (Linear) dapat digunakan menggunakan lapisan tanah liat 

tunggal atau multilapis, dan menggunakan lapisan geomembrane. 

Ketebalan lapisan tanah liat adalah 60 cm, dengan permeabilitas maksimum 

1.10-7 cm/detik. Lapisan geomembrane dapat digunakan tipe HDPE dengan 

ketebalan minimum 2 mm. 
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Gambar 2.6 Skema Operasional Penimbunan (Penutupan Landfill) 

Sumber : Tchobanoglous, dkk (1993) : 437 

Pekerjaan perataan dan pemadatan sampah dilakukan dengan memperhatikan 

efisiensi operasi alat berat. Perataan dan pemadatan sampah dimaksudkan untuk 

mendapatkan kondisi pemanfaatan lahan yang efisien dan mendapat stabilitas 

permukaan TPA yang baik. Pada TPA dengan intensitas kedatangan truk yang 

tinggi, perataan dan pemadatan perlu segera dilakukan setelah sampah 

menggunung. Namun, hal ini menyebabkan pekerjaan perataannya menjadi kurang 

efisien. Sedangkan pada TPA dengan frekuensi kedatangan truk yang rendah maka 

perataan dan pemadatan sampah dapat dilakukan secara periodik, misalnya pagi 

dan siang. 

 
Gambar 2.7 Operasional Perataan Dan Pemadatan Sampah Dengan Tanah 

Penutup Pada Bidang Kerja Yang Sudah Direncanakan 

Sumber : Modul Operasi Dan Pemeliharaan TPA (II). Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum 
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2.4.2 Prosedur Penimbunan 

Menurut Tchobanoglous, dkk (1993), sel harian adalah timbunan sampah 

padat yang terbentuk dalam satu hari dan telah memiliki lapisan tanah penutup 

harian sesuai dengan persyaratan yang  telah ditentukan. Volume sel harian 

dipengaruhi oleh : 

 Letak sel dalam suatu lapis deret sel (lift) 

 Jumlah pembebanan sampah harian 

 Kepadatan sampah yang dapat dicapai 

 Setelah selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah meletakkan sampah 

dalam landfill. Sampah diletakkan dalam tiap sel landfill, kemudian ditutup 

dengan tanah dan dipadatkan pada akhir pengoperasiannya.  

 Perataan dilakukan lapis demi lapis 

 Setiap lapis sampah diratakan setebal 10-60 cm 

 Pemadatan sampah yang telah rata dilakukan dengan menggilas sampah 

tersebut 4-6 kali gilasan. 

 Perataan dan pemadatan dilakukan sampai ketebalan sampah mencapai 

ketebalan rencana seperti ditunjukkan Gambar 2.8 

 
Gambar 2.8 Tahapan Penimbunan Sampah Per Sel 

Sumber : Modul Operasi Dan Pemeliharaan TPA (II), Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum 
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Menurut Modul Operasi dan Pemeliharaan TPA (II). Direktorat Jenderal 

Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 2 prosedur penimbunan 

sampah yang dapat dilakukan sebagai berikut : 

a. Penimbunan pada saat musim hujan 

b. Penimbunan pada saat musim kemarau 

Prosedur diatas dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Penimbunan musim hujan dilakukan pada sel-sel yang berdekatan dengan 

jalan operasi maupun jalan kerja. Penuangan sampah dapat langsung 

dilakukan dari jalan tersebut namun masih tetap dibutuhkan bantuan alat 

berat untuk meratakan dan memadatkan sampah tersebut. Diperkirakan 

selama musim hujan (terjadi 4 - 5 bulan dalam 1 tahun) tidak akan terjadi 

masalah penimbunan sampah. Operasi di musim hujan dapat pula 

diteruskan pada sel lapisan berikutnya, bila ternyata perkiraan tersebut 

diluar rencana. 

b. Penimbunan pada saat musim kemarau dilakukan di sel-sel lainnya dengan 

menggunakan alat berat untuk memadatkan dan meratakan sampah tersebut. 

Sel timbunan yang disarankan adalah sebagai berikut : 

 Lebar working face 1,5 - 3 kali lebar alat berat 

 Panjang working face sesuai dengan sampah masuk harian 

 Urugan sampah lapis per lapis adalah 0,50 - 0,60 m 

 Tebal/tinggi per sel 1,20 m dan dapat dibuat 3 lapisan. 

Penutupan antara yang disarankan adalah sebagai berikut : 

 Kemiringan timbunan 20° - 30° (sekitar 1 bagian vertikal dengan 3 sampai 

2 bagian horisontal). 

Kapasitas site yang disarankan adalah sebagai berikut : 

 Sel timbunan dihitung 3 (tiga) kali dari sampah densitas di awal (sumber), 

dengan densitas di TPA rata-rata 0,60-0,70 ton/m3, sehingga kapasitas 

penimbunan per 1 hektar lahan rata-rata mampu menampung 150.000 m3 

sampah terkompaksi atau sekitar 100.000 ton. 

Pengisian mengikuti kontur yang ada dan dimulai dari lokasi yang lebih rendah 

yang terdekat dengan IPL dan seterusnya semakin menjauh (atau ke kontur yang 
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semakin tinggi), sehingga tercipta lapisan-lapisan atau sel sampah. Penimbunan 

baru yang dilakukan di atas timbunan sebelumnya (yang sudah ditutup tanah 

penutup) harus membentuk terassering guna mencegah terjadinya longsoran 

sampah seperti yang ditunjukkan Gambar 2.9 

 
Gambar 2.9 Ilustrasi Penampang Penimbunan Sampah 

Sumber : Modul Operasi dan Pemeliharaan TPA (II), Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum 

Metode pengisian ada 2 (dua) cara seperti telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: 

 Penurunan sampah mulai dari bawah, jadi truk sampah akan turun melalui 

jalan operasi ke area kerja landfill paling bawah dan  menurunkan 

sampahnya dilokasi  yang sudah disediakan, kemudian pemindahan dan 

perataan sampah dilakukan selanjutnya oleh alat berat 

 Penurunan sampah mulai dari atas, jadi truk sampah akan menurunkan 

sampahnya dari atas area kerja penimbunan (biasanya disediakan dermaga 

truk), kemudian dituangkan ke bawah, dan selanjutnya alat berat di bawah 

sudah siap untuk memindahkan dan menata sampah sesuai dengan rencana 

penimbunan. 

Menurut Tchobanoglous, dkk (1993), tanah penutup sangat diperlukan agar 

kegiatan pembuangan sampah secara Sanitary Landfill dapat dilaksanakan dengan 

baik, sehat dan aman. Fungsi tanah penutup TPA diantaranya adalah : 

 Mencegah perkembangbiakan lalat, tikus, dan vektor penyakit lainnya. 

 Mengurangi bau yang timbul. 
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 Mengurangi rembesan air hujan kedalam timbunan sampah agar volume 

lindi yang timbul dapat dikendalikan. 

 Mengurangi lepasnya gas metan secara tak terkendali dan mencegah 

timbulnya kebakaran pada area TPA tersebut. 

 Meningkatkan stabilitas timbunan sampah. 

 Memperbaiki estetika timbunan sampah. 

 Mengurangi bau yang ditimbulkan sampah. 

Menurut Modul Operasi dan Pemeliharaan TPA (II), Direktorat Jenderal 

Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Terdapat 3 (tiga) jenis penutupan 

sampah dengan lapisan tanah, yaitu : 

a. Lapisan Penutup Harian (Daily Cover) 

Dipergunakan pada setiap hari akhir operasi. Lapisan ini mempunyai fungsi untuk 

mengkontrol kelembaban sampah, mencegah tersebarnya sampah, mencegah 

timbulnya bau, mencegah pertumbuhan binatang/vektor penyakit dan mencegah 

kebakaran. Ketebalan lapisan adalah 20-30 cm dalam keadaan padat (kelulusan 

maksimum 1 x 10-6 cm/det). Dalam sistem controlled landfill lapisan penutup ini 

tidak dipergunakan. 

 
Gambar 2.10 Detail Lapisan Penutup Harian 

Sumber : Modul Operasi dan Pemeliharaan TPA (II), Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum 
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b. Lapisan Penutup Antara (Intermediate cover) 

Selain fungsi-fungsi seperti lapisan harian di atas, lapisan antara ini mempunyai 

fungsi lain sebagai berikut : 

 Digunakan sebagai kontrol terhadap pembentukan gas akibat proses 

dekomposisi sampah yang memungkinkan pencegahan kebakaran. 

 Pelintasan kendaraan di atasnya. Lapisan ini mempunyai ketebalan antara 

30 cm - 50 cm dalam keadaan padat (kelulusan maksimum 1 x 10-6 cm/det). 

Lapisan ini dilakukan setelah terbentuk tiga lapis sel harian. Lapisan antara 

ini dapat dibiarkan selama 1/2 sampai 1 tahun. 

 

 
Gambar 2.11 Detail Lapisan Penutup Harian Dan Penutup Antara 

Sumber : Modul Operasi dan Pemeliharaan TPA (II), Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum 

c. Lapisan Penutup Akhir (Final cover) 

Merupakan penutupan tanah terakhir setelah kapasitas terpenuhi. Ketebalan 

minimum yang disyaratkan adalah 50 cm dalam keadaan padat (kelulusan 

maksimum 10-7 cm/det). Tanah penutup akhir ini juga akan berfungsi sebagai 

tempat dari akar tumbuhan penutup. Lapisan penutup tanah akhir terdiri dari: 

 Lapisan pendukung, berfungsi untuk meratakan muka tanah penutup 

timbunan antara sebelumnya dan memberikan kemiringan permukaan bukit. 

Tebal hingga 10 cm dan dapat menggunakan tanah sekitar lokasi. 
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 Lapisan kedap, berfungsi untuk mencegah resapan air hujan atau air 

permukaan lainnya. Terdiri dari tanah lempung atau bentukannya dengan 

persyaratan yang sama dengan pembentukan lapisan dasar. Memiliki 

ketebalan lapisan 50 cm. 

 Lapisan penutup, berfungsi untuk menunjang perkembangan tumbuhan 

penutup bukit. Kualitas tanah penutup yang diharapkan adalah mudah 

dalam pengerjaan, ikatan partikel cukup baik dan kuat. Untuk bahan yang 

sesuai adalah campuran antara pasir, lanau dan lempung dengan prosentase 

perbandingan lanau. lempung, dan pasir yang hampir sama. Tanah ini harus 

memiliki kapasitas kelembaban (Moisture Holding Capacity) yang tinggi. 

Tebal lapisan minimal 15 cm. Sebaiknya lapisan ini diberikan tambahan 

kandungan bahan organik (pupuk). Namun demikian, pada pasca operasi 

direncanakan penanaman pohon dengan akar yang dalam, maka ketebalan 

harus mencapai (1,5 - 2 m) agar kondisi pohon cukup kuat dan pertumbuhan 

akarnya tidak terganggu oleh gas yang terperangkap dalam lapisan sampah. 

 
Gambar 2.12 Detail Lapisan Penutup Akhir 

Sumber : Modul Operasi dan Pemeliharaan TPA (II), Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum 
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2.5 Sistem Pengelolaan Lindi 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 

Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan atau Kegiatan Tempat 

Pemrosesan Sampah, Lindi atau biasa disebut dengan leachate adalah cairan yang 

timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan 

membilas materi-materi terlarut, termasuk materi organik hasil proses dekomposisi 

secara biologi. Dari sana dapat diramalkan bahwa kuantitas dan kualitas lindi akan 

sangat bervariasi dan berfluktuasi. 

Menurut Modul 2, Direktur Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011, pada umumnya lindi terdiri dari 

cairan yang merupakan hasil dekomposisi buangan dan cairan yang masuk ke 

landfill  dari luar, misalnya air permukaan, air tanah, air hujan dan lain-lain. 

Masuknya cairan tersebut dapat menambah volume lindi yang kemudian disimpan 

dalam rongga antar komponen sampah dan akan mengalir jika memungkinkan. 

Sehingga berdasarkan Materials Balance dari lindi, sumber utama lindi berasal dari 

sumber eksternal seperti permukaan drainase, air hujan, air tanah dan air bawah 

tanah, sedangkan sumber internal adalah cairan yang diproduksi dari proses 

dekomposisi sampah itu sendiri. 

Karakteristik lindi sebagian besar berupa cairan berwarna coklat, mempunyai 

kandungan organic (BOD, COD) tinggi, kandungan logam berat biasanya juga 

tinggi dan berbau septik. Komposisi zat kimia dari lindi berubah-ubah tergantung 

beberapa hal antara lain : 

1. Karakteristik dan komposisi sampah 

2. Jenis tanah penutup landfill 

3. Musim 

4. pH dan kelembaban 

5. Umur timbunan atau usia landfill 

Keberadaan lindi tanpa pengolahan yang baik pada akhirnya akan menjadi 

sumber penyakit bagi penduduk disekitarnya. Kandungan logam berat yang tinggi 



 
 

23 
 

juga akan sangat berbahaya, yang bisa menyebabkan cacat bahkan kematian. 

Seperti contoh, selain mencemari air tanah dan sumur penduduk, lindi juga bisa 

mencemari tambak, dimana lindi tersebut bersifat toksik terhadap ikan yang 

dibudidayakan. Hal ini yang menyebabkan sangat perlunya dilakukan pengelolaan 

lindi pada suatu tempat pemrosesan akhir sampah. 

Dalam kaitannya dengan perancangan prasarana sebuah landfill, paling tidak 

terdapat dua besaran debit lindi yang dibutuhkan dari sebuah landfill, yaitu : 

 Untuk perancangan saluran penangkap dan pengumpul lindi, yang 

mempunyai skala waktu dalam periode yang kecil (biasanya skala jam), 

artinya saluran tersebut hendaknya mampu menampung lindi maksimum 

yang terjadi pada waktu tersebut. 

 Untuk perancangan pengolahan lindi, yang biasanya mempunyai periode 

dalam skala hari, dikenal sebagai debit rata-rata harian. 

Rancangan praktis yang sering digunakan di Indonesia untuk perancangan 

pengelolaan lindi antara lain adalah : 

a. Debit pengumpul lindi : 

 Dihitung dari rata-rata hujan maksimum harian dari data beberapa tahun 

 Assumsi bahwa curah hujan akan terpusat selama 4 jam sebanyak 90 % 

b. Debit pengolah lindi: 

 Dihitung dari rata-rata hujan maksimum bulanan, dari data beberapa tahun, 

atau dihitung dari neraca air, kemudian diambil perkolasi kumulasi bulanan 

yang maksimum. 

Sesaat setelah lindi terbentuk, dan mengalir ke luar landfill, lindi dapat 

menyebabkan pencemaran yang serius baik ke air tanah maupun ke badan air 

permukaan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang cukup mengenai 

timbulan lindi, karakteristik lindi, jenis-jenis pengolahan, serta best practice dari 

beberapa instalasi pengolahan lindi yang beroperasi dengan baik di Indonesia. 
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2.5.1 Analisa Timbulan Lindi 

Pada hakikatnya lindi diproduksi ketika cairan melakukan kontak dengan 

sampah yang terutama berasal dari buangan domestik, dimana hal tersebut tidak 

dapat dihindari pada lahan pemrosesan akhir sampah. Produksi lindi bervariasi 

tergantung pada kondisi pengoperasian landfill, yaitu : 

 Dalam tahap pengoperasian (terbuka sebagian) : dalam tahapan ini, bagian-

bagian yang belum ditutup tanah penutup akhir, baik lahan yang sudah 

dipersiapkan maupun sampah yang hanya ditutup tanah penutup harian, 

akan meresapkan sejumlah air hujan yang lebih besar. 

 Setelah pengoperasian selesai (tertutup seluruhnya) : dalam kondisi ini 

sampah telah dilapisi tanah penutup akhir. Tanah penutup akhir berfungsi 

untuk mengurangi infiltrasi air hujan, sehingga produksi lindi juga akan 

berkurang. 

Terdapat beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam memprediksi 

banyaknnya lindi dari sebuah landfill yaitu dengan metode neraca air sebagai 

berikut : 

a. Metode Thorntwaite 

b. Metode HELP, yang dikembangkan oleh USEPA. 

c. Metode Rasional 

a. Metode Thornwaite 

Lindi yang timbul setelah pengoperasian selesai, dapat diperkirakan dengan 

menggunakan suatu metode yang disebut Metode Thorntwaite. Metode ini 

didasarkan pada asumsi bahwa lindi hanya dihasilkan dari curah hujan yang 

berhasil meresap masuk ke dalam timbunan sampah (perkolasi). Beberapa sumber 

lain seperti air hasil dekomposisi sampah, infiltrasi muka air tanah, dan aliran air 

permukaan lainnya dapat diabaikan. Potensi kuantitas lindi adalah jumlah air yang 

terbentuk setelah kapasitas penahan air (moist holding capacity) dari TPA 

terpenuhi. 
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Faktor-faktor yang berpengaruh neraca air diantaranya : 

1. Air yang masuk dari atas 

Presipitasi air hujan merupakan faktor utama yang menentukan kuantitas lindi yang 

terbentuk di sebuah landfill. Oleh karena itu data mengenai curah hujan yang akurat 

sangat penting untuk dapat memperkirakan jumlah timbulan lindi di suatu TPA 

tersebut. 

2. Kelembaban sampah dan tanah penutup 

Kelembaban sampah dan tanah penutup ini sangat bergantung pada musim. Pada 

musim hujan, kelembaban sampah dan tanah penutup akan lebih tinggi 

dibandingkan pada saat musim kemarau. 

3. Jumlah air yang dikonsumsi untuk pembentukan gas landfill 

Air akan dibutuhkan selama dekomposisi anaerobik dari materi organik di sampah. 

Jumlah air yang dikonsumsi untuk reaksi dekomposisi tersebut dapat diestimasi 

dengan menggunakan pendekatan empiris. 

4. Air yang hilang akibat evaporasi 

Jumlah air yang hilang akibat evaporasi ini juga sangat tergantung pada musim. 

Pada saat musim hujan debit lindi akan meningkat secara drastic karena bercampur 

dengan air hujan yang masuk ke landfill, sedangkan jika musim kemarau debit lindi 

akan mengecil karena menguap. 

5. Jumlah air yang keluar dari dasar landfill. 

Air yang keluar dari dasar landfill inilah yang dinamakan leachate atau lindi. Air 

ini akan timbul apabila kapasitas penahan air dari TPA sudah terpenuhi.  
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Gambar 2.13 Input Output Konsep Neraca Air 

Sumber : Modul 2, Direktur Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011 : 10-11 

Gambar diatas menggambarkan sistem input-output dari neraca air, sedangkan 

persamaannya adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

PERC  = perkolasi, air yang keluar dari sistem menuju lapisan 

     dibawahnya, akhirnya menjadi lindi 

P  = presipitasi rata-rata bulanan dari data tahunan 

RO  = limpasan permukaan (runoff) rata-rata bulanan dihitung dari 

       presipitasi serta koefisien limpasan 

AET  = aktual evapotranspirasi , menyatakan banyaknya air yang hilang 

   secara nyata dari bulan ke bulan 

∆ST  = perubahan simpanan air dalam tanah dari bulan ke bulan, yang 

PERC  = P - (RO) - (AET) - (∆ST) ......................  (1) 

I  = P - (R/O) .................................................  (2) 

APWL = ∑ NEG (I - PET) ....................................  (3) 

Dimana, AET = (PET) + [ (I - PET) - (∆ST) ] ……. (4) 

 



 
 

27 
 

   terkait dengan Soil Moisture Storage 

ST  = soil moisture storage, merupakan banyaknya air yang tersimpan 

   dalam tanah pada saat keseimbangan 

I  = infiltrasi, jumlah air terinfiltrasi ke dalam tanah 

APWL  = Accumulated Potential Water Loss , merupakan nilai negatif dari 

  (I-PET) yang merupakan kehilangan air secara akumulasi 

I – PET  = nilai infiltrasi dikurang potensi evapotranspirasi; nilai negarif 

   menyatakan banyaknya infiltrasi air yang gagal untuk dipasok 

   pada tanah, sedang nilai positif adalah kelebihan air selama 

   periode tertentu untuk mengisi tanah. 

PET  = potensial evapotranspirasi, dihitung berdasarkan atas nilai rata 

   rata bulanan dari data tahunan. 

b. Model Hydrologic Evaluation of Landfill Performance (HELP) 

Model HELP dikembangkan oleh USEPA yang dapat di-download langsung 

melalui situs resmi. HELP merupakan program simulasi yang paling banyak 

digunakan di dunia dalam merancang, mengevaluasi dan mengoptimasi kondisi 

hidrologi dari sebuah landfill serta laju timbulan lindi yang dilepas ke alam. Versi 

komersialnya dengan penampilan grafik dalam sistem Windows 95/98/NT/2000 

antara lain dikeluarkan oleh Waterloo- Hydrogeologic Software. Model HELP 

merupakan sebuah model quasi-two-dimensional serta model hidrologi multi-layer, 

yang membutuhkan input data sebagai berikut : 

1. Data cuaca : parameter-parameter presipitasi, radiasi matahari, temperatur 

dan evapotranspirasi. 

2. Sifat-sifat tanah : porositas, field capacity, wilting point, dan hydraulic 

conductivity. 

3. Informasi desain landfill : pelapis dasar (linears), sistem pengumpul 

leachate, sistem pemgumpul runoff, dan kemiringan permukaan landfill. 

Profil struktur sebuah landfill dapat terdiri dari berbagai kombinasi dari tanah 

(alamiah) dan bahan artifisial (limbah, geomembrane), dengan pilihan lapisan-

lapisan horizontal sistem drainase. Terdapat 11 (sebelas) jenis lapisan yang dapat 
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disusun sesuai dengan keinginan perancang landfill. Perubahan kemiringan dari 

masing-masing lapisan juga diperhitungkan. Model ini menggunakan teknik 

pemecahan numerik yang mempertimbangkan pengaruh dari surface storage, soil 

moisture storage, runoff, infiltrasi, evapotranspirasi, pertumbuhan vegetatif, 

drainase subsurface lateral, resirkulasi leachate, drainase vertikal, kebocoran 

melalui liner tanah atau geomembran atau bahan komposit lainnya. 

Contoh parameter-parameter input yang digunakan dalam model HELP adalah : 

 Precipitasi harian (mm) : data tahun 1996 – 2002 

 Temperatur udara harian (oC) : data tahun 1996 – 2002 

 Radiasi matahari harian (MJ/m2) : data tahun 1996 – 2002 

 Rata-rata kecepatan angin = 0,018 Kph 

 Rata-rata kelembaban relatif untuk 4 periode musim: kuarter-1 = 82%, 

kuarter-2 = 89%, kuarter-3 = 93% dan kuarter = 84%. 

 Kedalaman zona evaporation : diukur pada Landfill-1 = 75 cm 

 Assumsi musim pertumbuhan dimulai pada hari = 0, dan berakhir pada 

hari = 367 

 Assumsi maksimum area indeks daun = 2, artinya sepanjang tahun. 

 Assumsi latitude = - 5 (nilai negatif terhadap nilai nol-ekuatorial). 

c. Metode Rasional 

  Metode Rasional adalah metode lama yang masih digunakan hingga 

sekarang untuk memperkirakan debit puncak (Peak Discharge). Ide yang melatar 

belakangi metode ini adalah jika curah hujan dengan intensitas I terjadi secara terus 

menerus, maka laju limpasan langsung akan bertambah sampai mencapai waktu 

konsentrasi tc. Metode ini berfungsi untuk menghitung debit banjir rancangan, yang 

berupa debit banjir (Qp), jadi termasuk banjir rancangan non hidrograf dan lebih 

dianjurkan untuk kawasan perhitungan memiliki hasil yang cukup akurat bila 

luasnya kurang 500 Ha. 

  Waktu konsentrasi tc tercapai ketika seluruh bagian DAS telah memberikan 

konstribusi aliran di outlet. Laju masukan pada sistem adalah hasil curah hujan 
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dengan intensitas I pada DAS dengan luas A. Nilai perbandingan antara laju 

masukan dengan laju debit puncak (Qp) yang terjadi pada saat tc dinyatakan sebagai 

run off coefficient C dengan nilai 0 <= C <= 1 (Chow, 1998) 

Beberapa asumsi dasar untuk menggunakan metode ini adalah 

1. Curah hujan terjadi dengan intensitas yang tetap dalam jangka waktu 

tertentu, setidaknya sama dengan waktu konsentrasi 

2. Limpasan langsung mencapai maksimum ketika durasi hujan dengan 

intensitas tetap sama dengan waktu konsentrasi 

3. Koefisien run off dianggap tetap selama durasi hujan 

4. Luas DAS tidak berubah selama durasi hujan. (Wanielista, 1990) 

  Rumus ini adalah rumus yang tertua dan yang terkenal diantara rumus-

rumus empiris lainnya. Rumus ini banyak digunakan untuk sungai-sungai biasa 

dengan daerah pengaliran yang luas dan juga untuk perencanaan drainase daerah 

pengaliran yang relatif sempit. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) jumlah debit aliran 

permukaan yang dihasilkan oleh curah hujan harus dialirkan melalui saluran 

drainase yang dapat ditentukan dengan persamaan :  

Q = 0,278 C x I x A 

Dimana: 

Q =  Debit maksimum (m3/detik) 

C =  Koefisien pengaliran atau limpasan 

I = Intensitas curah hujan rata-rata (mm/jam) 

A = Luas daerah pelayanan tiap saluran (km2) 

*0,278 adalah faktor konversi agar satuan jadi m3/det. Hujan selama 1 jam dengan 

intensitas 1 mm/jam di daerah seluas 1 km2, maka debit banjirnya 0,278 m3/dtk, 

dan debit banjir sebesar 0.278 m3/detik akan melimpas merata selama 1 jam. 

…… Rumus persamaan 2.7 
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Luas daerah pelayanan tiap saluran merupakan daerah dimana semua air 

hujan didaerah tersebut mengalir masuk ke dalam saluran tertentu yang diinginkan. 

Untuk menentukan daerah ini serta arah aliran setiap saluran, mulai dari saluran 

terkecil sampai saluran terbesar, diperlukan data topografi dengan skala minimal 

sebesar 1 : 20.000. Peta topografi dengan skala 1 : 2.000 lebih diinginkan. Koefisien 

pengaliran C ditentukan berdasarkan penutupan lahan di daerah perencanaan. 

Pedoman penentuan nilai C disajikan pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Nilai Koefisien Limpasan, C pada lokasi TPA 

Penutupan Lahan c 
Lahan terbuka : 
tanah berpasir, lahan datar, 2% 0,05-0,10 
tanah berpasir, lahan landai, 2%-7% 0,10-0,15 
tanah berpasir, lahan miring, >7% 0,15-0,20 
tanah berat, lahan datar, 2% 0,13-0,17 
tanah berat, lahan landai 2%-7% 0,18-0,22 
tanah berat, lahan miring, >7% 0,25-0,35 
Taman 0,10-0,40 
kantor, rumah jaga, gudang,garasi, bangunan 0,60-0,75 
tertutup lainnya  
Jalan lingkungan, lahan parkir :  
Aspal 0,70-0,95 
Beton 0,80-0,95 
batu bata/ paving stone 0,60-0,85 

Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya (2011) 

2.1.1 Perencanaan Saluran Drainase 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) sistem drainase dibuat mengikuti 

hirarki semakin ke hilir saluran semakin melebar. Aliran air diarahkan ke hilir untuk 

bertemu dengan saluran yang melayani daerah lainnya di dalam lokasi TPA. 

Berikut persamaan perhitungan dimensi saluran drainase: 

Q = V x A 

V = (1/n) . R 2/3 . S 0.5 

…… Rumus persamaan 2.8 

…… Rumus persamaan 2.9 
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Keterangan :  

       Q = debit aliran air hujan (m3/dt), 

       V  = kecepatan aliran air dalam saluran (m/dt), 

       A  = luas penampang basah saluran (m2), 

       n  = koefisien kekasaran saluran (tabel), 

       R  = jari-jari hidrolis = A/P, 

       S  = kemiringan garis energi (m/m), 

       P  = keliling basah (m), 

Tabel 2.2 Nilai Koefisien Kekasaran Saluran (N) 

Bahan saluran n 
pasangan batu bata diplester halus 0,010-0,015 
pasangan batu bata tidak diplester 0,012-0,018 
pasangan batu kali dihaluskan 0,017-0,030 
pasangan batu kali tidak dihaluskan 0,023-0,035 
beton dihaluskan (finished) 0,011-0,015 
beton cetak tidak dihaluskan (unfinished) 0,014-0,020 
beton pada galian beton yang rapi 0,017-0,020 
beton pada galian beton yang tidak dirapikan 0,022-0,027 
tanah galian yangrapi 0,016-0,020 
tanah galian berbatu yang dirapikan  0,022-0,030 
tanah galian yang sedikiti ditumbuhi rumput 0,022-0,033 
galian pada batuan keras 0,025-0,040 

Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya (2011) 

Untuk mengantisipasi adanya fluktuasi debit aliran air dan ketinggian air 

akibar peningkatan curah hujan maupun pengaruh gelombang. Tinggi jagaan bisa 

diperkirakan dengan persamaan. 

F = c. h 

Keterangan : 

        F  = Tinggi jagaan (m), 

        h  = kedalaman air dalam saluran (m), 

        c  = koefisien yang nilainya 0,5 – 0,3 

2.1.2 Perhitungan Intensitas Hujan 

…… Rumus persamaan 2.10 
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Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) intensitas hujan bisa ditentukan 

dengan data curah hujan dengan durasi (lama hujan) tertentu. Bila data ini tidak 

diperoleh cara yang umum digunakan adalah denganmencari hubungan antara 

curah hujan dengan durasi hujan.Salah satu metode perhitungan intensitas hujan 

yaitu Metode Bell. 

Perhitungan intensitas hujan Metode Bell dengan menggunakan curah hujan 

durasi 1 jam ( 60 menit ) dan kala ulang hujan 10 tahun. 

Rt= ( 0,21 ln T + 0,52) (0,54t 0.25 – 0,5) . R 10 tahun 

Keterangan : 

      Rt = Curah hujan (mm), 

       T = periode ulang (tahun), 

       t = durasi hujan (menit), 

Untuk intensitas hujannya dapat digunakan persamaan : 

It = 
𝟔𝟎

𝒕
 Rt 

Keterangan;  

       It = Intensitas hujan (mm/jam) 

2.5.2 Sistem Pengumpul Lindi 

Menurut Modul Operasi dan Pemeliharaan TPA, Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya : 4-14, Saluran pengumpul 

lindi terdiri dari saluran pengumpul sekunder dan primer. Beberapa penjelasannya 

sebagai berikut : 

A. Kriteria saluran pengumpul sekunder adalah sebagai berikut : 

1. Dipasang memanjang ditengah blok atau zona penimbunan 

2. Saluran pengumpul tersebut menerima aliran dari dasar lahan 

…… Rumus persamaan 2.11 

…… Rumus persamaan 2.12 
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dengan kemiringan minimal 2% 

3. Saluran pengumpul terdiri dari rangkaian pipa HDPE atau High Density 

Polyethylene 

4. Dasar saluran dapat dilapisi dengan linear atau lapisan kedap air yang terdiri 

dari beberapa lapisan sebagai berikut : 

 Linear dasar (lapisan kedap berupa geomembrane dan lempung) 

 Lapisan drainase, berupa lapisan kerikil dengan ukuran minimum 

setebal minimum 30 cm atau 2 kali diameter luar pipa. 

 Lapisan geotekstile, lapisan ini untuk menyangga partikel kecil 

diatasnya dan dibawahnya (Minimal dapat menyaring D50) 

 Lapisan tanah penutup, menggunakan tanah urug setebal 30 cm. 

B. Kriteria Saluran Pengumpul Primer 

Menggunakan pipa HDPE atau High Density Polyethylene berlubang (untuk pipa 

ke bak pengumpul lindi tidak berlubang), saluran primer dapat dihubungkan dengan 

hilir saluran sekunder oleh bak kontrol, yang berfungsi pula sebagai ventilasi yang 

dikombinasikan dengan pengumpul gas vertikal. 

 
 

Gambar 2.14 Pemasangan Pipa Lindi Dan Gas 

Sumber : Modul Operasi dan Pemeliharaan TPA (II), Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum 
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Gambar 2.15 Tipikal Pipa Penyalur Lindi 

Sumber : Modul Operasi dan Pemeliharaan TPA (II), Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum 

C. Syarat Pengaliran Lindi 

 Gravitasi 

 Kecepatan pengaliran yaitu 0,6 - 3 meter/detik 

 Kedalaman air dalam saluran pipa (d/D) maksimal 80%, dimana d = tinggi 

air dan D = diamerter pipa minimum 30 cm. 

 

Gambar 2.16 Pola Perletakan Pipa Lindi 

Sumber : Modul Operasi Dan Pemeliharaan TPA (II), Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum 

Perhitungan desain debit lindi adalah menggunakan model atau perhitungan yang 

didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai berikut : 

 Hujan terpusat pada 4 jam sebanyak 90 % (Van Breen), sehingga faktor 

puncak = 5,4 dengan maksimum hujan yang jatuh pada kisaran 20 – 30 %, 

diantaranya menjadi leachate. 

 Dalam 1 (satu) bulan, maksimum terjadi 20 hari hujan. 
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 Data presipitasi diambil berdasarkan data harian atau tahunan maksimum 

dalam 5 tahun terakhir. 

D. Bak Penampung Lindi 

Lindi yang mengalir dari saluran primer pengumpul lindi dapat ditampung pada 

pada bak penampung lindi dengan kriteria teknis sebagai berikut : 

 Bak penampung lindi harus kedap air dan tahan asam 

 Ukuran bak penampung disesuaikan dengan kebutuhan 

  Tempat pengumpulan lindi umumnya berupa kolam penampung yang 

ukurannya dihitung berdasarkan debit lindi dan kemampuan unit pengolahannya. 

Aliran lindi ke dan dari kolam pengumpul secara gravitasi sangat menguntungkan, 

namun bila topografi TPA tidak memungkinkan, dapat dilakukan dengan cara 

pemompaan. Bila debit aliran lindi relatif kecil maka kolam penampung dapat juga 

difungsikan sebagai pengolahan dengan perhitungan volume dan luas yang sesuai 

desain rencana awal. 

2.6 Sistem Pengelolaan Gas 

Karakteristik gas yang dihasilkan dari proses dekomposisi sampah ditentukan 

oleh karakteristik sampah yang ditimbun. Gas yang terbentuk di TPA umumnya 

berupa gas karbondioksida (CO2) dan gas metan (CH4) dengan komposisi yang 

hampir sama, disamping gas – gas lain yang sangat sedikit jumlahnya seperti 

Nitrogen, Oksigen, Amonia. Komposisi terbesar dari gas yang dihasilkan adalah 

gas metan (CH4) dan gas karbondioksida (CO2). Secara umum reaksi yang terjadi 

didalam landfill dapat dituliskan dalam persamaan berikut : 

 

Gas – gas  ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang sangat potensial 

dan jika tidak dikelola dengan baik juga akan menimbulkan pencemaran. 

Berdasarkan data penelitian yang telah banyak dilakukan, gas metan (CH4) 

mempunyai kekuatan 25 kali lebih kuat dalam menyimpan panas dibandingkan 
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dengan gas karbondioksida (CO2). Gas metan dapat meledak jika konsentrasinya 

dalam udara mencapai titik kritis (antara 5 hingga 15%).  

2.6.1 Pengumpulan Gas 

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, gas metan merupakan gas utama 

yang dihasilkan dari TPA yang bersifat eksplosif apabila terakumulasi. Fasilitas 

pengumpulan gas perlu disiapkan untuk membakar atau memanfaatkan gas metan 

tersebut pada proses selanjutnya. Proses pengumpulan tersebut dapat dilakukan 

melalui sistem pasif ataupun sistem aktif. 

A. Sistem Pasif 

Sistem pasif digunakan dengan menggunakan pipa perforasi yang dipasang secara 

vertikal dan menggunakan tekanan gas yang ada untuk dikeluarkan dan kemudian 

dibakar. Sistem ini biasanya digunakan apabila volume gas yang dihasilkan kecil 

dan tidak dimungkinkan pengolahan lanjutan pada lokasi lain. 

 

B.  
C. Sistem Aktif 

Sistem aktif terdiri atas serangkaian sistem perpipaan, sumur, dan pompa untuk 

mengambil gas serta kemudian memanfaatkannya menjadi energi listrik. Beberapa 

hal yang harus dipertimbangkan adalah: 

 Kuantitas dan kualitas gas yang dihasilkan 

 Ketersediaan konsumen untuk gas atau listrik yang dihasilkan 

Gambar 2.17 Pemipaan Gas Vertikal 

Sumber : Modul 2, Direktur Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 

Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011 : 9 
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 Secara ekonomis jarak antara sumber listrik dan konsumen menguntungkan 

 Unit price dari listrik yang dihasilkan 

 

 

Desain perletakan pemipaan gas pada TPA sangat penting karena jika 

direncakan dengan benar dapat memaksimalkan penangkapan gas yang ada pada 

TPA tersebut sehingga dapat digunakan sebagai mestinya. Adapun rangkaian 

pemipaan gas secara menyeluruh dalam sebuah TPA dapat dilihat pada Gambar 

2.19 hingga Gambar 2.21. 

 

Gambar 2.18 Pemipaan Gas Horisontal  

Sumber : Modul 2, Direktur Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 

Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011 : 10 
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Gambar 2.20 Komponen Pemipaaan Gas 

Sumber : Modul 2, Direktur Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011 : 11 

Gambar 2.19 Metode Pengumpulan Gas Dari Sumur Gas 

Sumber : Modul 2, Direktur Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 

Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011 : 10-11 
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Gambar 2.21 Tampak Pipa Gas 

Sumber : Modul 2, Direktur Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011 : 11 

2.7 Kontrol Stabilitas Lereng 

Analisis stabilitas lereng dengan menggunakan Metode Fellenius (1936) 

menganggap gaya-gaya yang bekerja pada sisi kanan-kiri dari sembarang irisan 

mempunyai resultan nol pada arah tegak lurus bidang longsor. Dengan anggapan 

ini, keseimbangan arah vertikal dan gaya-gaya yang bekerja dengan memperhatikan 

tekanan air pori adalah : 

𝑁𝑖 + 𝑈𝑖 =  𝑊𝑖 cos 𝜃𝑖 

Atau 

𝑁𝑖 = 𝑊𝑖 cos cos 𝜃𝑖 − 𝑈𝑖 

           = 𝑊𝑖 cos cos 𝜃𝑖 − 𝑢𝑖 𝑎𝑖 

Faktor aman dapat didefinisikan sebagai, 

𝐹 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑠𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑠𝑜𝑟
 

𝐹 =  
∑ 𝑀𝑟

∑ 𝑀𝑑
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Lengan momen dari berat massa tanah tiap irisan adalah R sin ϴ, maka : 

∑ 𝑀𝑑 = 𝑅 ∑ 𝑊𝑖 sin 𝜃 𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

dengan, 

R = Jari-Jari Lingkaran Bidang Longsor 

n = Jumlah Irisan 

Wi = Berat Massa Tanah Irisan ke-i 

ϴi = Sudut yang didefinisikan pada Gambar 2.33 

Dengan cara yang sama, momen yang menahan tanah longsor adalah : 

∑ 𝑀𝑟 = 𝑅 ∑( 𝑐𝑎𝑖 +  𝑁𝑖 𝑡𝑔 𝜑 )

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

Sehingga persamaan untuk faktor aman menjadi, 

𝐹 =  
 ∑ ( 𝑐𝑎𝑖 +  𝑁𝑖 𝑡𝑔 𝜑 )𝑖=𝑛

𝑖=1

 ∑ 𝑊𝑖 sin 𝜃 𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

 

Bila terdapat air pada lereng, tekanan air pori pada bidang longsor tidak menambah 

momen akibat tanah yang akan longsor (Md), karena resultan gaya akibat tekanan 

air pori lewat titik lingkaran. Substitusi Persamaan A ke Persamaan diperoleh : 

𝐹 =  
 ∑  𝑐𝑎𝑖 + ( 𝑊𝑖 + cos 𝜃𝑖 − 𝑢𝑖 𝑎𝑖 ) 𝑡𝑔 𝜑 𝑖=𝑛

𝑖=1

 ∑ 𝑊𝑖 sin 𝜃 𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

 

dengan, 

F = Faktor Aman 

c = Kohesi Tanah (kN/m2) 

φ = Sudut Gesek Dalam Tanah (derajat) 

ai = Panjang Lengkung Lingkaran Pada Irisan ke-i (m) 

Wi = Berat Irisan Tanah ke-I (kN) 

Ui = Tekanan Air Pori Pada Irisan ke-I (kN/m2) 

ϴi = Sudut Yang Didefinisikan dalam Gambar 2.22 (derajat) 
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Gambar 2.22 Gaya Yang Bekerja Pada Irisan Metode Fellenius 

Sumber : Mekanika Tanah II 

Jika terdapat gaya-gaya selain berat tanahnya sendiri, seperti beban 

bangunan, bangunan diatas lereng, maka momen akibat beban ini diperhitungkan 

sebagai Md. Metode Fellenius menghasilkan faktor aman yang lebih rendah dari 

cara perhitungan yang lebih teliti. Besarnya nilai kesalahan dapat tergantung dari 

faktor aman, sudut pusat lingkaran yang dipilih, dan besarnya tekanan pori. 

Walaupun analisis ditinjau dalam tinjauan tegangan total, kesalahan analisis masih 

merupakan funsgi dari faktor aman dan sudut pusat dari lingkaran. Cara ini telah 

banyak digunakan dalam praktek, karena cara hitungan sederhana dan kesalahan 

yang dihasilkan masih pada sisi yang aman. 




