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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Studi 

Perencanaan ini diambil di lokasi studi yang bertempat di Kota Pasuruan 

yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota ini berbatasan dengan Selat Madura di 

sebelah utara, serta Kabupaten Pasuruan disebelah timur, selatan, dan barat. Kota 

Pasuruan memiliki luas 76,79 Km
2
. Kota Pasuruan terdiri dari 4 kecamatan yaitu

Kecamatan Gadingrejo, Purworejo, Bugulkidul dan Panggungrejo. Kota Pasuruan 

berpenduduk 196202 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar ±5.091 jiwa/km².  

TPA Blandongan ini tepatnya berada di desa Blandongan, Kecamatan 

Bugulkidul, Kota Pasuruan. Tempat Pemrosesan Akhir mulai menerima sampah 

tahun 2006 menerapkan metode controlled landfill atau semi sanitary landfill, 

sejak 2008 dirintis operasinal secara sanitary landfill serta tahun 2013 juga telah 

dilengkapi dengan perangkat penangkap gas metana. TPA ini merupakan satu-

satunya TPA yang berada di Kota Pasuruan. Layanan TPA ini mencakup seluruh 

sampah yang ada di dalam kota dan sekitarnya, yaitu di empat wilayah kecamatan 

Kota Pasuruan yaitu Kecamatan Gadingrejo, Purworejo, Bugulkidul dan 

Panggungrejo. Diagram alir perencanaan disajikan pada Gambar 3.2. 

Gambar 3.1 Lokasi Area TPA Blandongan Kota Pasuruan 

(id.google.org/maps/lokasi.tpablandongan) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
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3.2  Diagram Alir Tahapan Perencanaan 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Tahapan Perencanaan 
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3.2.1  Pengambilan Data 

Data yang akan digunakan dalam studi perencanaan instalasi pengolahan 

limbah lindi pada TPA Blandongan ini adalah meliputi data primer dan data 

sekunder. Pengertian data-data tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. 

3.2.1.1  Data Primer 

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung atau data yang 

didapat langsung dilapangan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara 

melakukan survey yang meliputi : 

a) Timbulan sampah 

Timbulan sampah adalah berat sampah yang dihasilkan dari jenis 

sumber sampah di wilayah tertentu. Data mengenai timbulan sampah dapat 

diperoleh dengan cara survey. Urutan dan tata cara dalam pengambilan dan 

pengukuran timbulan sampah adalah sebagai berikut : 

 

1) Frekwensi 

Pengambilan contoh dilakukan dalam 8 hari berturut-turut pada lokasi 

yang sama, dan dilaksanakan dalam 2 pertengahan musim tahun 

pengambilan . 

 

2) Peralatan dan Perlengkapan 

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pengambilan 

timbulan, komposisi dan densitas sampah terdiri dari : 

1. Alat pengambil contoh berupa kantong plastik dengan volume 40 

liter; 

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

cm x 100 cm, yang dilengkapi dengan skala tinggi; 

3. Timbangan (0 – 5) kg dan (0 – 100) kg; 

4. Alat pengukur, volume contoh berupa bak berukuran (1,0 m x 0,5 

m x 1,0m) yang dilengkapi dengan skala tinggi; 
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5. Perlengkapan berupa alat pemindah (seperti sekop) dan sarung 

tangan. 

 

3)    Cara pengambilan dan pengukuran contoh dari lokasi perumahan dan 

non perumahan adalah sebagai berikut: 

1)   tentukan lokasi pengambilan contoh; 

2)   tentukan jumlah tenaga pelaksana; 

3)   siapkan peralatan; 

4) lakukan pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan 

komposisi sampah sebagai berikut: 

i. bagikan kantong plastik yang sudah diberi tanda kepada 

sumber sampah 1 hari sebelum dikumpulkan; 

ii. catat jumlah unit masing-masing penghasil sampah; 

iii. kumpulkan kantong plastik yang sudah terisi sampah; 

iv. angkut seluruh kantong plastik ke tempat pengukuran; 

v. timbang kotak pengukur; 

vi. tuang secara bergiliran contoh tersebut ke kotak pengukur 40 l; 

vii. hentak 3 kali kotak contoh dengan mengangkat kotak setinggi 

20 cm. Lalu jatuhkan ke tanah; 

viii. ukur dan catat volume sampah (Vs); 

ix. timbang dan catat berat sampah (Bs); 

x. timbang bak pengukur 500 l; 

xi. campur seluruh contoh dari setiap lokasi pengambilan dalam 

bak pengukur 500 l; 

xii. ukur dan catat berat sampah; 

xiii. timbang dan catat berat sampah; 

xiv. pilah contoh berdasarkan komponen komposisi sampah; 

xv. timbang dan catat berat sampah; 

xvi. hitunglah komponen komposisi sampah seperti contoh dalam 

Lampiran A SNI 19-3964-1994; 
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xvii. Bila akan dibawa ke laboratorium uji (pengujian karakteristik 

sampah)  

 

b) Densitas sampah 

Densitas sampah adalah faktor kompaksi yang diperoleh setelah 

menghentakkan alat uji sebanyak tiga kali untuk mendapatkan kepadatan 

sampah. 

 

c) Jumlah jiwa/KK 

Jumlah jiwa/KK adalah jumlah sampel perumahan yang dijadikan 

acuan untuk memperoleh nilai timbulan sampah dan densitas sampah 

perumahan. 

3.2.1.1  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai pihak-pihak lain 

yang terkait dengan ruang lingkup perencanaan. Data sekunder meliputi : 

a. Data umum TPA Blandongan 

Data yang umumnya ada dalam TPA meliputi : 

- Tahun pembangunan   : 2006 

- Tahun pengoperasian   : 2006 

- Luas lahan    : 6,1 Ha    

o Sel aktif   : 0,84 Ha  

o Sel pasif    : 0,47 Ha 

- Sumber sampah    : 29 TPS 

 

b. Data Demografi 

Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan 

evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan subjek dan sekaligus 

sebagai objek pembangunan. Menurut hasil proyeksi penduduk dari sensus 

penduduk 2016 Kota Pasuruan memiliki jumlah penduduk sebesar 196.202 
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jiwa. Data penduduk tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.1. Pada Tabel 3.1 

didapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 97.183 jiwa (49,53%) dan 

penduduk perempuan sebanyak  99.019 jiwa (50,47%). 

     Tabel 3.1. Data Demografi. 

No. Status 
Keterangan 

(jiwa) 

Persentase 

(%) 

1 Laki-laki 97.183 49.53 

2 Perempuan 99.019 50.47 

  Jumlah 196.202 100 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan 

c. Data hidrologi 

Merupakan data pendukung dalam perencanaan yang digunakan 

untuk menghitung dimensi saluran drainase, debit saluran penangkap lindi 

dan dimensi kolam pengumpul lindi, data yang dimaksud meliputi : kondisi 

hidrogeologi, curah hujan, suhu, dan evapotranspirasi. 

3.2.2  Proyeksi Pertumbuhan Penduduk 

Proyeksi jumlah penduduk dilakukan dengan menghitung rasio laju 

pertumbuhan penduduk pada tahun-tahun sebelumnya (10 tahun terakhir). 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan 

Lingkungan Permukiman, (2011) proyeksi jumlah penduduk dapat dihitung 

dengan tiga metode, yaitu : 

a. Metode Aritmatik. 

b. Metode Geometrik. 

c. Metode Least Square. 

3.2.3  Proyeksi Timbulan Sampah 

Perhitungan proyeksi timbulan ampah untuk mengetahui berapa volume 

sampah yang dihasilkan di Kota Pasuruan untuk 20 tahun mendatang. 
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3.2.4  Proyeksi Volume Sampah 

 Perhitungan proyeksi volume sampah untuk mengetahui berapa timbulan 

sampah yang dihasilkan di Kota Pasuruan untuk 20 tahun mendatang. 

3.2.5  Proyeksi Densitas Sampah 

Perhitungan densitas sampah untuk mengetahui berapa densitas sampah 

yang dihasilkan di Kota Pasuruan untuk 20 tahun mendatang. 

3.2.6  Perhitungan Debit Lindi 

a. Penyaluran Lindi 

Saluran pengumpul lindi terdiri dari saluran pengumpul sekunder dan 

saluran pengumpul primer. Untuk pengaliran debit air lindi (leachate) 

memanfaatkan gaya gravitasi dengan kemiringan minimal 1%-2%. 

 

b. Perhitungan Debit Lindi 

Untuk menghitung debit lindi (leachate) digunakan dua metode. 

Metode pertam a menggunakan metode neraca air dari Thorntwaite, 

dan untuk pembandingnya menggunakan metode rasional. 

 

c. Analisa Curah Hujan Rencana 

Untuk menghitung produksi debit lindi (leachate) pada phase 

dibutuhkan data curah hujan, suhu, evapotranspirasi, nilai koefisien 

limpasan dan layout pada wilayah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 

(TPA). Data curah hujan dalam perencanaan Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) Blandongan digunakan untuk mendesain saluran 

drainase yang mengelilingi phase agar air yang  jatuh di atas daerah 

TPA non-landfill tidak masuk ke dalam landfill. Bila air hujan yang 

jatuh pada area non-landfill masuk ke dalam landfill, akan terjadi 

penambahan volume leachate yang dihasilkan. Curah hujan yang 
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dipergunakan dalam perhitungan sistem drainase adalah curah hujan 

dengan periode ulang hujan (PUH) tertentu. 

1. Perhitungan Curah Hujan. 

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh diatas permukaan tanah 

selama periode tertentuyang diukur dengan satuan tinggi (mm)  

untuk mencari jumlah debit aliran yang akan mengalir pada saluran 

drainase. 

2. Perencanaan Saluran Drainase. 

Saluran drainase adalah sistem saluran pembuang air hujan dan air 

buangan  yang berasal dari daerah terbuka maupun dari daerah 

terbangun.    

3. Perhitungan intensitas hujan.  

Intensitas hujan adalah banyaknya curah hujan persatuan jangka 

waktu (lama hujan) tertentu . 

3.2.7  Sistem Jaringan Pipa Penangkap Lindi 

Sistem Jaringan Pipa Penangkap Air Lindi diperlukan untuk 

merencanakan Instalasi pengolahan air limbah lindi dengan merencanakan 

jaringan pipa yang akan digunakan. 

3.2.8  Desain Kolam Penampung Lindi 

Debit lindi yang mengalir dari saluran primer pengumpul lindi harus dapat 

ditampung pada kolam penampung lindi. Lindi yang terkumpul harus diolah 

terlebih dahulu di kolam IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebelum di 

lepas ke badan sungai. Hal tersebut dilakukan agar air lindi tidak mencemari 

lingkungan. Kolam penampung lindi terdiri dari: 

1. Kolam Stabilisasi (Anaerob) 

2. Kolam Aerasi (Fakultatif) 

3. Kolam Maturasi 
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3.2.9  Outlet 

Outlet adalah lokasi setelah IPAL atau titik dimana limbah mengalir pada 

akhir proses menuju sungai. 

3.2.10  Kesimpulan 

Kesimpulan adalah berisi jawaban dari suatu perencanaan. 

 


