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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Umum 

Limbah adalah semua buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan 

hewan yang berbentuk padat, lumpur, cair maupun gas yang dibuang karena tidak 

dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi. Walaupun dianggap sudah tidak berguna 

dan tidak di kehendaki, namun bahan tersebut kadang-kadang masih dapat 

dimanfaatkan kembali dan dijadikan bahan baku. (Damanhuri –Diktat Kuliah 

Pengelolaan Sampah, 2010). 

➢ Pembagian Limbah  

Antara lain dibagi berdasarkan sumbernya , seperti : 

- Limbah kegiatan kota (masyarakat) 

- Limbah industry 

- Limbah pertambangan 

- Limbah pertanian 

Berdasarkan fasanya/bentuknya : 

- Limbah padat 

- Limbah berlumpur (sludge) 

- Limbah cair 

Berdasarkan sifat bahayanya : 

- Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

- Limbah domestic : dihasilkan dari aktivitas primer manusia. 

➢ Limbah Domestik 

Adalah Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rutin (sehari-hari) manusia, 

umumnya dalam bentuk : 

- Cair : dari kegiatan mencuci pakaian dan makanan, mandi, kakus (tinja dan 

air seni), menyiram, dan kegiatan lain yang menggunakan air di rumah
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- Padat : dikenal sebagai sampah (domestik) 

 

➢ Pengelolaan Limbah 

Adalah penanganan limbah secara keseluruhan agar limbah tersebut tidak 

mengganggu kesehatan, estetika, dan lingkungan. Penanganan tersebut 

mencakup cara memindahkan dari sumbernya, mengolah, dan mendaur-ulang 

kembali. (Damanhuri –Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah, 2010). 

2.1.1 Pengertian Sampah 

Beberapa pengertian sampah antara lain sebagai berikut : 

▪ Sampah adalah bahan buangan padat atau semi padat yang dihasilkan dari 

aktivitas manusia   atau hewan yang dibuang karena tidak diinginkan atau tidak 

digunakan kembali. Sampah meliputi material yang heterogen yang merupakan 

hasil buangan dari komunitas masyarakat yang merupakan akumulasi dan 

pencampuran dari kegiatan pertanian, industri, dan juga sampah mineral 

(Tchobanoglous, Theisen and Vigil, 1993). 

▪ Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri atas zat organik dan 

anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak 

membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (SNI 19-

2454-2002 ). 

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

berbentuk padat (UU No 18,2008). 

▪ Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 

volumenya memerlukan pengelolaan khusus (UU No 18,2008).Menurut 

Damanhuri- Diktat 2010, rata-rata timbulan sampah biasanya akan bervariasi 

dari hari ke hari, antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan antara satu 

negara dengan negara lainnya. Variasi ini terutama disebabkan oleh perbedaan 

antara lain: 

❖ Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya. 

❖ Tingkat hidup: makin tingkat hidup masyarakat, makin besar timbulan          

sampahnya. 
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❖ Musim: dinegara barat, timbulan sampah akan mencapai angka minimum    

pada musim panas. 

❖ Cara hidup dan mobilitas penduduk. 

❖ Iklim: dinegara barat, debu hasil pembakaran alat pemanas akan bertambah 

pada musimdingin. 

❖ Cara penanganan makanannya. 

2.1.2 Pengaruh sampah terhadap kesehatan dan lingkungan 

Menurut Sarudji, 2004 sampah dapat mempengaruhi kesehatan dan 

lingkungan, diantaranya: 

a. Sampah sebagai sarang vektor dan binatang pengerat. 

Sampah terutama yang mudah membusuk (garbage) merupakan sumber 

makanan lalat dan tikus. Lalat merupakan salah satu vektor penyakit terutama 

penyakit saluran pencernaan seperti typhus perut, kolera, diare dan disentri.  

b. Sampah sebagai sumber inveksi. 

Sampah seringkali tercampur dengan kotoran manusia, vomitus, dari 

penderita dan sebagainya yang sifatnya infektus. Kontak antara manusia 

dengan sampah dapat langsung maupun melalui vektor, disamping juga 

dimungkinkan melalui air yang terkontaminasi sampah infektus. 

c. Sampah mencemari tanah dan air. 

Sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat mencemari air melalui 

selokan, saluran pematus maupun badan-badan  air. Sampah yang tidak dapat 

terurai seperti plastik dan karet dan sejenisnya secara mekanik mengganggu 

saluran air maupun badan air, yang menyebabkan pendangkalan. Secara 

ekologis sampah organik yang masuk ke dalam badan air dapat mengganggu 

keseimbangan ekosistem dan mengakibatkan eutrofikasi dan bila terjadi 

pencemaran oleh limbah toksik dapat mengganggu kehidupan air. 

d. Sampah toksik. 

Sampah juga ada yang bersifat toksik. Sampah kimia yang dihasilkan oleh 

kegiatan industri kimia tertentu, sampah pestisida, sampah dari laboratorium 
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kimia bersifat toksik. Sampah toksik ini dapat langsung mengenai manusia atau 

melalui rantai makanan. 

 

e. Sampah mengganggu estetika.  

Sampah, baik bentuk atau wujud maupun baunya sudah menimbulkan 

kesan tidak etis. Banyak orang berpendapat bahwa kebersihan menunjukkan 

kepribadian seseorang, masyarakat bahkan bangsa. Terdapatnya ongokan 

sampah yang terkesan tidak dikelola dengan baik akan memberikan nilai 

negatif bukan hanya ditilik dari segi estetika, melainkan menjurus kepada 

kepribadian masyarakat. 

 

2.1.3 Sumber-Sumber Sampah 

 Menurut Tchobanoglous, Theisen and Vigil, 1993 sumber-sumber sampah 

dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang menghasilkan sampah. Klasifikasi 

tersebut dibagi menjadi : 

▪ Sampah residential, merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga. 

▪ Sampah komersial, merupakan sampah yang berasal dari perkantoran, restoran 

dan pasar (tempat perdagangan). 

▪ Sampah industri, adalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas industri. 

▪ Sampah jalanan, adalah sampah yang berada di jalan-jalan umum.Sampah 

pertanian, adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. 

▪ Sampah konstruksi pembangunan, adalah sampah yang dihasilkan dari 

pembangunan gedung baru, perbaikan jalan, peruntuhan bangunan, dan trotoar 

rusak. 

▪ Sampah pelayanan masyarakat, merupakan sampah dari air minum, air limbah 

maupun proses industri. 
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2.1.4 Penggolongan Jenis Sampah 

Menurut Damanhuri sampah dapat dikelompokan menjadi: 

➢ Berdasarkan sumbernya: 

• Pemukiman: biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis sampah yang 

dihasilkan adalah sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah 

kebun, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya 

dan beracun, dan sebagainya. 

• Daerah komersil: meliputi pertokoan, rumah makan, pasar, perkantoran, 

hotel dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, 

kardus, plastik, kayu, sisa makanan, kaca, logam, limbah berbahaya dan 

beracun, dan sebagainya. 

• Institusi yaitu sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan, dan lain-

lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan jenis sampah pada daerah 

komersil. 

• Konstruksi dan pembongkaran bangunan: meliputi pembuatan konstruksi 

baru, perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara 

lain kayu, baja, beton, debu, dan lain-lain. 

• Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, taman, pantai, tempat rekreasi, dan 

lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain rubbish, sampah taman, 

ranting, daun, dan sebagainya. 

• Pengolah limbah domestik seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi 

pengolahan air buangan dan insinerator. Jenis sampah yang ditimbulkan 

antara lain: lumpur hasil pengolahan, debu dan sebagainya. 

• Kawasan industri: Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa proses 

produksi, buangan non industri, dan sebagainya. 

• Pertanian: Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan busuk 

sisa pertanian. 

➢ Berdasarkan cara penanganan dan pengolahannya: 

• Komponen mudah membusuk (putrescible): sampah rumah tangga, sayuran, 

buah-buahan, kotoran binatang, bangkai, dan lain-lain. 



9 
 

• Komponen yang mudah terbakar (combustible): kayu, kertas, kain, plastik, 

karet, kulit, dan lain-lain. 

• Komponen yang sulit terbakar (non combustible): logam, mineral, dan lain-

lain. 

• Wadah bekas: botol, drum, dan lain-lain. 

• Tabung bertekanan/gas. 

• Serbuk dan abu: organik (pestisida dan sebagainya), logam metalik, non 

metalik, bahan asumsi, dan sebagainya. 

• Lumpur, baik organik maupun non organik. 

• Puing bangunan. 

• Kendaraan tak terpaakai. 

• Sampah radioaktif. 

➢ Pembagian yang lain dari sampah berupa: 

▪ Sampah organik mudah membusuk (garbage) : sampah sisa dapur, sisa 

makanan, sampah sisa sayur, dan kulit buah-buahan. 

▪ Sampah organik tak membusuk (rubbish): mudah terbakar (combustible), 

seperti kertas, karton, plastik, dan sebagainya, dan yang tidak mudah 

terbakar (non combustible) seperti logam, kaleng, gelas. 

▪ Sampah sisa abu pembakaran penghangat rumah (ashes). 

▪ Sampah bangkai binatang (dead animal): bangkai tikus, ikan, anjing, dan 

binatang ternak. 

▪ Sampah sapuan jalan (steet sweeping): sisa-sisa pembungkus dan sisa 

makanan, kertas, daun. 

▪ Sampah buangan sisa konstruksi (demolition waste), dan sebagainya. 

 

2.1.5 Timbulan Sampah 

Menurut Direktorat PPLP 2011, Timbulan sampah adalah volume yang 

dihasilkan seseorang dalam 1 hari. Timbulan sampah dalam SNI 19-3964-1994 

adalah banyaknya sampah yang diambil dari lokasi terpilih, untuk diukur 

volumenya dan ditimbang beratnya dan diukur komposisinya.  
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Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Komponen Sumber Sampah ditampilkan 

pada Tabel 2.1. dan Besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota 

ditampilkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.1 Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Komponen Sumber Sampah 

(Sumber : SNI 19-3983-1995) 

Tabel 2.2 Besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota.  
No Klasifikasi Kota Volume (l/orang/.hari) Berat (kg/orang.hari) 

1 Kota Besar 2,75 – 3,25 0,70 – 0,80 

2 Kota Sedang 2,75 – 3,25 0,70 – 0,80 

3 Kota Kecil 2,50 – 2,75 0,625 – 0,70 

( Sumber : SNI 19-3964-1994). 

NO Komponen Sumber 

Sampah 

Satuan Volume 

(l/orang.hari) 

Berat 

(Kg/orang.hari) 

1 Rumah permanen Per orang/hari 2,25 – 2,50 0,350 – 0,400 

2 Rumah semi permanen Per orang/hari 2,00 – 2,25 0,300 – 0,350 

3 Kantor Per pegawai/hari 1,75 – 2,00 0,025 – 0,100 

4 Toko/ruko Per pegawai/hari 2,50 – 3,00 0,150 - 0,350 

5 Sekolah Per murid/hari 0,10 – 0,15 0,010 – 0,020 

6 Jalan arteri sekunder Per meter/hari 0,10 – 0,15 0,020 – 0,100 

7 Jalan kolektor 

sekunder 

Per meter /hari 0,10 – 0,15 0,010 – 0,050 

8 Jalan local Per meter /hari 0,05 – 0,10 0,005 – 0,025 

9 Pasar Per meter 2/hari 0,20 – 0,60 0,100 – 0,300 

10 Rumah non permanen Per orang/hari 1,75 – 2,00 0,250 – 0,300 
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Kota Besar adalah kota yang jumlah penduduknya lebih dari 500.000 jiwa, 

sedangkan kota sedang adalah kota yang jumlah penduduknya kurang dari 

500.000 jiwa, dan kota kecil jumlah penduduknya kurang dari 100.000 jiwa (SNI 

19-3964-1994).   

Menurut Damanhuri- Diktat 2010, rata-rata timbulan sampah biasanya akan 

bervariasi dari hari ke hari, antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan antara 

satu negara dengan negara lainnya. Variasi ini terutama disebabkan oleh 

perbedaan antara lain: 

❖ Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya. 

❖ Tingkat hidup: makin tingkat hidup masyarakat, makin besar timbulan          

sampahnya. 

❖ Musim: dinegara barat, timbulan sampah akan mencapai angka minimum    

pada musim panas. 

❖ Cara hidup dan mobilitas penduduk. 

❖ Iklim: dinegara barat, debu hasil pembakaran alat pemanas akan bertambah 

pada musimdingin. 

❖ Cara penanganan makanannya. 

 

2.1.6 Sistem Pengelolaan Sampah 

Menurut Damanhuri, 2004 Sistem pengelolaan sampah meliputi beberapa 

tahapan, yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan 

pembuangan akhir ke Lahan TPA. 

1. Pewadahan sampah adalah cara penampungan sampah sementara di 

sumbernya. 

2. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara 

pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat 

pembuangan sementara atau langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa 

melalui proses pemindahan. 
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3. Pemindahan sampah adalah tahap memindahkan sampah hasil pengumpulan ke 

dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. 

4. Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari lokasi pemindahan atau 

langsung dari sumber sampah menuju tempat pembuangan akhir. 

5. Pengolahan sampah adalah upaya mengurangi volume atau merubah bentuk 

sampah menjadi lebih bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran dalam 

incinerator, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan 

pendaur ulangan, pemanfaatan gas metan dan pengolahan lindi. 

Skema Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan dapat dilihat pada gambar 

2.1. 

 

Gambar 2.1.Skema Teknis Operasional Pengelolaan Persampahan 
(Sumber : SNI 19-2454-2002). 

 

2.2 Pemrosesan Akhir Sampah 

Menurut Damanhuri - Diktat kuliah pengelolaan sampah ,2010, Proses 

Akhir dari rangkaian penanganan sampah yang biasa dijumpai di Tempat 

Pemerosesan Akhir (TPA) atau Landfill.   

Timbulan Sampah 

Pewadahan/Pemilahan 

Pengumpulan  

Pemindahan dan 
Pengangkutan 

Pengolahan 

Pembuangan 
akhir sampah 
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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. 

Berdasarkan data SLHI tahun 2007 tentang kondisi TPA di Indonesia, 

sebagian besar merupakan tempat penimbunan sampah tebuka (open dumping) 

sehingga menimbulkan masalah pencemaran pada lingkungan. Data menyatakan 

bahwa 90% TPA dioperasikan dengan open dumping dan hanya 9% yang 

dioperasikan dengan controlled landfill dan sanitary landfill.  

Menurut Damanhuri-Diktat kuliah 2008 untuk memperpanjang umur 

pemakaian TPA, maka salah satu solusi adalah pengolahan dan daur-ulang 

sampah sebelum diurug, melalui reduksi volume sampah yang akan diurug, 

misalnya : 

- Pendaurulangan sampah (Reuse, Recycling, Recovery). 

- Pembuatan Kompos (Composting). 

- Insinerasi, 

Perbaikan kondisi TPA sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah pada 

skala kota. Beberapa permasalahan yang sudah timbul terkait dengan operasional 

TPA yaitu ( Damanhuri, 2010 ) : 

1. Pertumbuhan vector penyakit 

Sampah merupakan sarang yang sesuai bagi berbagai vector penyakit. 

Berbagai jenis rodentisida dan insektisida seperti , tikus , lalat, kecoa, 

nyamuk, sering dijumpai di lokasi ini. 

2. Pencemaran udara 

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

konsentrasinya mencapai 5 - 15 % di udara, maka metana dapat 

mengakibatkan ledakan. 

3. Pandangan tak sedap dan bau tidak sedap 
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Meningkatnya jumlah timbulan sampah, selain sangat mengganggu estetika, 

tumpukan sampah ini menimbulkan bau sedap. 

4. Asap Pembakaran  

Apabila dilakukan pembakaran, akan sangat mengganggu terutama dalam 

transportasi dan gangguan kesehatan. 

5. Pencemaran leachate 

Leachate merupakan air hasil dekomposisi sampah , yang dapat meresap dan 

mencemari tanah. 

6. Kebisingan  

Gangguan kebisingan ini lebih disebabkan karena adanya kegiatan operasi 

kendaraan berat dalam TPA (baik angkutan pengangkut sampah maupun 

kendaraan yang digunakan meratakan dan atau memadatkan sampah). 

7. Dampak sosial 

Keresahan warga setempat akibat gangguan-gangguan yang disebutkan di 

atas. 

Di Indonesia TPA Sampah merupakan langkah akhir dari rangkaian proses 

penanganan sampah yang dikenal dengan controlled landfill atau lahan urug 

terkendali yang merupakan perbaikan atau peningkatan dari cara open dumping, 

tetapi belum sebaik sanitary landfill. Perbaikan atau peningkatan antara lain  

dengan kegiatan penutupan sampah secara berkala (harian).  

2.2.1 Metode Lahan Urug Sanitary Landfill 

Landfill merupakan suatu kegiatan penimbunan sampah padat pada tanah. 

Jika tanah memiliki muka air yang cukup dalam, tanah bisa digali, dan sampah 

bisa ditimbun didalamnya.  

Sanitary landfill didefinisikan sebagai sistem penimbunan sampah secara 

sehat dimana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk 

menampung sampah , lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis 

demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka 

(Tchobagnlous , et., 1993).  
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Beberapa hal yang sangat diperhatikan dalam operasional sanitary landfill adalah 

adanya pengendalian gas, pengolahan leachate dan tanah penutup yang berfungsi 

mencegah hidupnya vector penyakit.  

2.3 Desain dan Operasi Sanitary Landfill 

Menurut Damanhuri ,2008 . Sanitary Landfill adalah metode pengurugan 

sampah ke dalam tanah dengan menyebarkan sampah secara lapis per lapis pada 

sebuah site (lahan) yang telah disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan dengan 

alat berat, dan dan pada akhir hari operasi , urugan sampah tersebut kemudian 

ditutup dengan tanah penutup. 

Berdasarkan peletakkan sampah di dalam sanitary landfill, maka klasifikasi dari 

landfill dapat dibedakan menjadi : 

A. Trench Method  

Trench method adalah metode dengan mengupas lahan secara bertahap. 

Pengupasan membentuk parit-parit tempat penimbunan sampah dikenal sebagai 

metode trench, yang dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini. Metode ini 

digunakan pada area yang memiliki muka air tanah yang dalam. Area yang 

digunakan digali dan dilapisi dengan bahan yang biasanya terbuat dari membran 

sintetis, tanah liat dengan permeabilitas yang rendah (low-permeability clay), atau 

kombinasi keduanya, untuk membatasi pergerakan leachate dan gasnya. 
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Gambar 2.2 Trench Method 

 (sumber: Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2011) 

 

B. Area Method 

Area Method adalah metode dengan menimbun Sampah di atas lahan. Untuk 

daerah yang datar, dengan muka air tanah tinggi, dilakukan dengan cara 

menimbun sampah di atas lahan. Cara ini dikenal sebagai metode area ,yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.3 dibawah ini.  

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 pada volume timbulan sampah dan luas lahan yang tersedia. 
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Gambar 2.3 Area Method 
 (sumber: Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2011) 

 
C. Depression Method 

Metode ini menggunakan daerah lembah, tebing, jurang bisa juga bekas 

galian kemudian menimbun sampah dengan menambahkan sampah pada daerah 

yang kosong. Metode ini dikenal dengan depression method, yang dapat dilihat 

pada Gambar 2.4 dibawah ini. 

Gambar 2.4 Depression  Method  
(sumber: Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2011) 
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Tahapan perencanaan sanitary landfill : 

2.3.1 Analisa Timbulan Sampah 

Metode untuk menghitung atau mengukur timbulan sampah. 

1.  Mengukur langsung 

Mengukur langsung satuan timbulan sampah dari sejumlah sampel (rumah 

tanga dan non rumah tangga) yang ditentukan secara random-proporsional 

selama 8 hari berturut-turut.  Metode ini sesuai dengan SNI 19-3964-1994 

tentang pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah 

perkotaan. Pelaksanaan pengambilan contoh timbulan sampah dilakukan 

secara acak strata dengan jumlah sebagai berikut: 

1. Jumlah contoh jiwa dan kepala keluarga (KK) yang dihitung 

berdasarkan rumus di bawah ini. 

S = Cd  √𝑃𝑠  ................................ (2.1) 

dimana: S = Jumlah contoh (jiwa) 

Cd = Koefisien Perumahan  

Cd = 1 ( Kota besar / metropolitan, Penduduk  ≥ 500.000 Jiwa ) 

Cd = 0,5 ( Kota sedang / kecil / IKK , Penduduk  ≤ 500.000 Jiwa ) 

Ps = Populasi (jiwa) 

K =  𝑆

𝑁
  ................................. (2.2) 

Dimana, K = Jumlah contoh (KK) 

N = Jumlah jiwa per keluarga = 5 

2. Jumlah contoh timbulan sampah dari perumahan adalah sebagai berikut: 

(1) contoh dari perumahan permanen = (S1 × K) keluarga 

(2) contoh dari perumahan semi permanen = (S 2 × K) keluarga 

(3) contoh dari perumahan non permanen = (S3 × K ) keluarga 

dimana: S1 = Proporsi jumlah KK perumahan permanen dalam (25%) 

S2 = Proporsi jumlah KK perumahan semi permanen dalam (30%) 
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S3 = Proporsi jumlah KK perumahan non permanen dalam (45%) 

S = Jumlah contoh jiwa 

N = Jumlah jiwa per keluarga 

K =  
𝑆

𝑁
  = jumlah KK 

Besarnya timbulan sampah yang dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah penduduk 

dan laju produksi sampah per orang per harinya. Sehingga untuk memperkirakan 

volume timbulan sampah sampai akhir periode desain perlu memperkirakan 

jumlah penduduk yang dilayani hingga akhir tahun periode desain tersebut. 

Perkiraan jumlah penduduk dilakukan dengan menghitung rasio laju 

pertumbuhan penduduk pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut (Direktorat 

Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan 

Permukiman, 2011 : 11-12) proyeksi jumlah penduduk dapat dihitung dengan tiga 

metode, yaitu : 

a. Metode Aritmatika 

Metode ini cocok digunakan untuk daerah yang perkembangan penduduk nya 
relatif konstan. Perhitungan perkembangan penduduk pada tahun-tahun 
berikutnya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus : 

Pn = Po + r.n ……….………... (2.3) 

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 segera otomatis 

berlipat ganda dengan sendirinya. Metode ini tidak memperhatikan adanya 

penurunan tingkat perkembangan penduduk.Rumus yang digunakan : 

Pn = Po (1+r)n ……….……….. (2.4) 
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Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n, 

Po = jumlah penduduk pada tahun dasar, 

 r = rata-rata pertambahan penduduk pertahun, 

 n = periode waktu proyeksi, 

c. Metode least square 

Dengan menggunakan asumsi bahwa 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 karakteristik perkembangan penduduk di masa lalu maupun masa 

mendatang. Rumus yang digunakan: 

Pn = a + b.x ……….…………. (2.5) 

Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n, 

 x = tambahan tahun terhitung dari tahun dasar 

a/b = dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut : 

a = ∑p . ∑x2 - ∑x . ∑x.p  …..……....………….................. (2.6) 
                   n . ∑x2 – (∑x)2 

b = n . ∑x.p - ∑x . ∑p  ………………………..….……. (2.7) 
                  n . ∑x2 – (∑x)2 

Proyeksi pertumbuhan penduduk dilakukan dengan menggunakan ‘S’ (standar 

deviasi) yang nilainya paling kecil dari ketiga metode yang ada .  Pada metode 

yang mempunyai nilai korelasi paling kecil, itulah yang akan dipakai. Rumus nilai 

korelasi (S) adalah sebagai berikut: 

S =  
∑ ( Yi − Ymean )

√( 𝑛−1)
 ....................... (2.8) 

  



21 
 

2.3.2 Persiapan Lahan 

Setelah diketahui kebutuhan lahan untuk penimbunan sampah, maka perlu 

dilakukan persiapan lahan untuk penimbunan.  

Menurut Tchobanoglous, Theisen dan Vigil (1993: 377-381), lokasi landfill 

/ TPA harus memenuhi syarat-syarat berikut, antara lain: 

1. Ketersedian lahan. 

Dalam pemilihan lahan tempat pembuangan diperkirakan dapat beroperasi 

minimum lima tahun, namun rentang minimal waktu perencanaan adalah 

sepuluh tahun. Diharapkan lahan dapat digunakan untuk melayani hingga 

sepuluh tahun periode desain. 

Menurut pedoman perencanaan tempat pembuangan akhir sampah metoda 

sanitary landfill ,Perencanaan kebutuhan luas lahan dan kapasitas TPA. 

(1). Ditinjau dan daya tampung lokasi yang digunakan untuk TPA sebaiknya 

dapat      menampung pembuangan sampah minimum selama 5 tahun operasi.  

Perhitungan awal kebutuhan lahan TPA per tahun adalah sebagai berikut : 

L = 
𝑉 𝑥 300

𝑇
 x 0,70 x 1,15   ............... (2.9) 

Dimana, L = luas lahan yang d setiap tahun (mᵌ)  
V = Volume sampah yang telah dipadatkan (m³/hari)  

V = A x E, dimana  

A = volume sampah yang akan dibuang  

E = tingkat pemadatan (kg/m³) rata-rata 600 kg/m³ 

T = Ketinggian timbunan yang direncanakan (m) 15 % rasio tanah penutup  

 
 

(2). Kebutuhan luas lahan adalah 

H = L x I x J   .................. (2.10) 

Dimana : 
H = Luas total lahan (mᵌ)  

L = Luas lahan setahun  

I = umur lahan (tahun) 

J = ratio luas lahan total dengan luas lahan efektif 1,2 



22 
 

2. Kondisi tanah dan topografi. 

Data karakteristik tanah sekitar diperlukan dalam menyediakan bahan material 

sebagai lapisan penutup tiap harinya (daily cover) dan sebagai penutup akhir 

(final cover). 

3. Kondisi klimatologi. 

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, 

kemampuan evapotranspirasi dan curah hujan yang mempengaruhi operasional 

sanitary landfill. 

4. Kondisi geohidrologi. 

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui susunan struktur batuan yang terdapat di 

lokasi TPA, terutama permeabilitas tanah. 

5. 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 di 

sekitar lokasi TPA.  

6. Rencana penggunaan akhir. 

Rencana penggunaan akhir harus diperhitungkan sebelum lay out dan desain 

sanitary landfill dimulai karena mempengaruhi desain dan rencana operasional 

selanjutnya. 

Dalam tahap persiapan lahan dilakukan perataan dan pembentukan 

kemiringan tanah, kontruksi tanah, kontruksi liner dasar dan pipa pengumpul 

lindi. Liner dipasang di dasar landfill untuk menjaga aliran lindinya. 

Pengumpul lindi dan fasilitas ektraksi diletakan pada atau di atas liner.  

Umumnya liner diletakkan diatas dinding landfill. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 2.5. (Tchobanoglous dan Kreith, 2002 : 14.39-14.41) 

 



23 
 

 

 

Gambar 2.5 Tahap awal persiapan landfill 
(Sumber: Tchobanoglous dan Kreith, 2002: 14.39-14.41) 

 
 

2.3.3 Rencana Bentuk Sel Sampah 

Menurut Tchobanoglous, Theisen dan Vigil (1993: 368), 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 persiapan selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah meletakkan 

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

ditutup dengan tanah dan dipadatkan pada akhir pengoperasiannya. Direktorat 

Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan 

Permukiman (2011: 63). Cara pengisian sampah dan penutup hariannya dapat 

dilihat pada Gambar 2.6. 

- Perataan dilakukan lapis demi lapis sampai ketebalan sekitar 1,50 cm. 

- Pemadatan sampah dilakukan dengan menggilas sampah tersebut 4 - 6 kali. 

- Tebal lapisan tanah penutup harian minimum 15 cm. 

- Perataan dan pemadatan sampah dilakukan sampai mencapai ketebalan rencana. 
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Gambar 2.6 Pengisian sampah dalam landfill 
(Sumber: Tchobanoglous dan Kreith, 2002) 

 
Kriteria desain penimbunan sampah tiap sel menurut Tchobanoglous, 

Theisen dan Vigil (1993: 363&368), adalah sebagai berikut: 

- Penimbunan dan pemadatan sampah dilakukan berlapis, dengan tebal tiap 

lapisan antara 0,5 – 0,6 m, lapisan bisa di susun hingga mencapai ketinggian 2 – 

3,5 m. 

- Variasi lebar     = 3 – 9 m. 

- Tebal tanah penutup    = 15 – 30 cm. 

- Slope      = 2:1 – 3:1. 

- Kemiringan muka tanah penutup  = 3 – 6 %. 

- Kemiringan muka tanah penutup tipikal = 4 %. 

- Lebar working phase   = menyesuaikan luas lahan. 

- Variasi metode penimbunan tergantung pada ketersediaan lahan dan material 

penutup. 

- Panjang working phase disesuaikan dengan sampah yang masuk per harinya. 

- Kemiringan timbunan 20O – 30O (sekitar 1 bagian vertikal dan 2 bagian 

horizontal). 

- Pelapisan dasar (liner), menggunakan lapisan tanah liat tunggal atau multilapis, 

dan menggunakan lapisan geomembran.  

Ketebalan lapisan tanah liat adalah 60 cm, dengan permeabilitas maksimum 1.10-7 

cm/detik. Lapisan geomembran dapat digunakan tipe HDPE dengan ketebalan 

minimum 2 mm. 
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2.3.4 Analisa Stabilitas Lereng 

Pada permukaan tanah yang tidak horizontal atau miring, komponen 

gravitasi cenderung untuk menggerakkan tanah ke bawah. Jika gaya gravitasi 

melampaui gaya geseran pada tanah, maka akan terjadi kelongsoran lereng. 

Konstruksi TPA dikatakan aman apabila didapatkan angka keamanan 1,50 untuk 

kondisi normal dan 1,0 untuk kondisi gempa. (Hary Christady Hardiyatno, 2010 : 

404) 

A. Stabilitas Tumpukan Sampah 

Tidak adanya prosedur operasional yang tepat di TPA, sering mengakibatkan 

tumpukan sampah yang tinggi dapat membahayakan. Sehingga diperlukan 

mengurangi ketinggian tumpukan sampah dalam rangka mengurangi bahaya 

ketidakstabilan slope/lereng. Sampai dengan tumpukan akhir, kemiringan lereng 

sekitar 2 – 4 % agar tidak terjadi genangan (ponding) dan air dapat mengalir 

dengan baik, dengan rasio vertikal ke horisontal kurang dari 1 : 3, dilihat pada 

gambar 2.7 dibawah ini. 

Gambar 2.7. Kemiringan Lereng dan Rasio Vertikal ke Horizontal 

(sumber: Lampiran III hal.40 Permen PU No.3 Tahun 2013) 

B. Analisa Stabilitas talud metode irisan fellenius 

Analisa stabilitas dengan menggunakan metode irisan, dapat dijelaskan 

dengan memperhatikan gambar 2.8 denga AC merupakan lengkungan lingkaran 

sebagai permukaan bidang longsor percobaan. Tanah yang berada di atas bidang 

longsor percobaan di bagi dalam beberapa irisan tegak. Lebar dari tiap-tiap irisan 

tidak harus sama. (Hary Christady Hardiyatno, 2010: 444) 
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Gambar 2.8 Gaya-gaya yang bekerja pada metode irisan  
(Sumber: Mekanika Tanah 2, Hary Christady Hardiyatno, 2010 : 444) 

Keseimbangan arah vertical dan gaya-gaya yang bekerja dengan 
memperhatikan tekanan air pori adalah: 

Ni + Ui = Wi cos 𝜃i …………….… (2.11) 

atau 

Ni = Wi cos 𝜃i - Ui……...…………. (2.12) 

              = Wi cos 𝜃i - uiai 

Faktor aman didefinisikan sebagai, 

F    = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑠𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑠𝑜𝑟
  ... (2.13) 

 = 
∑𝑀𝑟

∑𝑀𝑑
 

Lengan momen dari berat massa tanah tiap irisan adalah R sin 𝜃, maka : 

∑𝑀𝑑 = 𝑅 ∑ 𝑊𝑖 sin 𝜃𝑖  … … … … (2.14) 

𝑖=𝑛

i=l

 

dengan : 
       R = jari-jari lingkaran bidang longsor 
        n = jumlah irisan 

           Wi = berat massa tanah irisan ke-i 
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       𝜃i = sudut yang di definisikan pada gambar 2.7 (derajat) 
 

 

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

∑𝑀𝑟 = 𝑅 ∑(𝑐𝑎𝑖 + 𝑁𝑖tg φ) … (2.15) 

𝑖=𝑛

i=l

 

Sehingga persamaan factor aman menjadi, 

𝐹 = ∑.

𝑖=𝑛

i=l

[
(𝑐𝑎𝑖 +  𝑁𝑖tg φ)

𝑊𝑖 sin 𝜃𝑖
] . … … (2.16) 

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 pusat lingkaran. Substitusi persamaan 2.12 ke 

persamaan 2.17, diperoleh : 

 𝐹 = ∑.

𝑖=𝑛

i=l

[
𝑐𝑎𝑖 + (𝑊𝑖 cos 𝜃𝑖 −  𝑢𝑖𝑎𝑖)tg φ)

𝑊𝑖 sin 𝜃𝑖
] … (2.17) 

Dengan,  F = faktor aman 

𝑐 = kohesi tanah / sampah (kN/m²) 

φ = sudut gesek dalam tanah / sampah (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 2.8 (derajat) 
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2.3.5 Sistem Peletakan Pipa Gas Metan 

Landfill gas dihasilkan dari proses dekomposisi sampah yang tertimbun di 

dalam landfill oleh aktivitas mikroorganisme.  

1. Desain Penangkapan dan peletakan pipa gas 

Menurut Tchobanoglous, Theisen dan Vigil (1993 : 402-405), metode yang 

digunakan untuk mengendalikan pergerakan gas ini adalah : 

- Menempatkan material impermeable pada luar perbatasan landfill untuk 

menghalangi aliran gas. 

- Menempatkan material granular pada perbatasan landfill untuk penyaluran atau 

pengumpul gas. 

- Pembuatan ventilasi vertical dan horizontal dalam lokasi landfill. 

- Pembuatan ventilasi disekeliling landfill. 

Berikutnya akan dijelaskan cara pasif, karena metode ini yang akan digunakan. 

Pemasangan pipa untuk kontrol gas dari dalam landfill dilakukan secara vertikal 

dan horisontal. 

a. Pemasangan pipa pengumpul gas secara vertical  

Pendekatan yang pertama adalah instalasi sumur-sumur vertikal. Setelah 

landfill keseluruhan mencapai ketinggian akhirnya, maka lubang-lubang akan 

dibor kemudian dipasang HDPE piping dan media dengan permeabilitas sedang 

kerikil, batu. 

Sumur vertikal biasanya mencapai angka 60-90% dari kedalaman sampah 

dan dilubangi kebawah hingga 50-66% jika digunakan untuk penampungan dan 

penggunaan gas. Jika sumur-sumur hanya digunakan untuk ventilasi saja (atau 

bersifat pasif) maka sepanjang casing tersebut dilubangi. Pemasangan pipa gas 

metan secara vertikal Dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9  Pemasangan Pipa Gas Vertikal  
(Sumber : Tchobanoglous, Theisen dan Vigil ( 1993 )) 

b. Model peletakan pipa secara horizontal 

Dengan metode ini, adalah dengan cara menyusun pipa pengumpul gas bersaf. 

Pada pemasangannya juga dilengkapi dengan pipa-pipa pengontrol bau. Contoh 

perletakan pipa pengumpul gas horisontal dalam TPA dapat dilihat pada Gambar 

2.10 dan 2.11, Peletakan pipa pengumpul gas secara horisontal ini dilakukan 

setelah dua atau lebih lift sampah terisi.  

Pipa diletakkan diantara tumpukan sampah yang dibuat. Sampah digali dengan 

kedalaman tertentu, kemudian diisi denga kerikil, sebelum akhirnya pipa 

beroperasi ditanam didalamnya. 
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Gambar 2.10 Contoh Desain Peletakan Pipa Pengumpul Gas Horisontal 

dalam TPA (Sumber : Tchobanoglous, Theisen dan Vigil ( 1993 )) 

 

Gambar 2.11 Contoh Desain Peletakan Pipa Pengumpul Gas Horisontal 
dalam TPA (Sumber : Tchobanoglous, Theisen dan Vigil (1993)) 

 
 
 

2.3.6 Sistem Pengelolaan Lindi 

1. Konstruksi Pengumpul Lindi 

Saluran pengumpul leachate menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

NO.21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan 

Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Saluran Pengumpul Primer 

Menggunakan pipa HDPE berlubang (untuk pipa bak pengumpul leachate 

tidak berlubang), saluran primer dapat dihubungkan dengan hilir saluran sekunder 

oleh bak control, yang berfungsi pula sebagai ventilasi yang dikombinasikan 

dengan pengumpul gas vertical. 

b. Saluran Pengumpul Sekunder 

1. Dipasang memanjang ditengah blok/zona penimbun. 

2. Saluran pengumpul tersebut menerima aliran dari dasar lahan dengan 
kemiringan minimal 2%. 

3. Saluran pengumpul terdiri dari rangkaian pipa HDPE. 
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4. Dasar saluran dapat dilapisi dengan liner (lapisan kedap air). 

Untuk perhitungan desain debit leachate menggunakan model atau 

perhitungan. Untuk model sendiri salah satunya yakni model Thorntwaite. Model 

Thorntwraite membutuhkan data klimatologi sebagai berikut : 

1. Data presipitasi (rata-rata bulanan tahunan). 

2. Data temperature udara ( rata-rata bulanan tahunan). 

3. Posisi geografis stasiun meteorolgi setempat. 

(Sumber : Diktat Landfilling Limbah – Versi 2008 Enri Damanhuri FTSL ITB) 

Metode neraca air dari Thorntwaite berasumsi bahwa lindi hanya dihasilkan 

dari curah hujan yang berhasil meresap masuk ke dalam timbulan sampah. Berikut 

sistem input – output dari neraca air dengan persamaan : 

PERC = P – (RO) – (AET) – (ΔST) ...... (2.18) 

I= P – (R/O) ...... (2.19) 

APWL = ∑ NEG ( I – PET) ...... (2.20) 

AET= (PET) + [ ( I – PET) – (ΔST) ]   ......  (2.21) 

Keterangan :  
PERC = Perkolasi, air yang keluar dari sistem menuju lapisan di bawahnya, 
akhirnya menjadi leachate (lindi). 

P = Presipitasi rata-ata 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. 

ΔST = Perubahan simpanan air dalam tanah dari bulan ke bulan, yang terkait 
dengan soil moisture storage. 

ST = Soil moisture storage ,merupakan banyaknya air yang tersimpan dalam 
tanah pada saat keseimbangan. 
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I = Infiltasi, jumlah air terinfiltasi ke dalam tanah. 

APWL = Accumulated potential water loss , merupakan nilai negative dari (I-
PET) yang merupakan kehilangan air secara akumulasi. 

I-PET = Nilai infiltasi dikurang potensi evapotranspirasi ; nilai negatif 
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. 

Input – Output konsep Metode neraca air dari Thorntwaite dapat dilihat pada 
Gambar 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Input – Output konsep neraca air.  

(Sumber: Direktorat PPLP-Pengelolaan Sampah) 

 

2. Perhitungan Curah Hujan 

Untuk mencari jumlah debit aliran yang akan mengalir pada saluran drainase 

persamaannya sebagai berikut: 

Q = 0.278 x C x I x A  .......(2.22) 

Dimana:  Q = debit limpasan (m³/dt) 

   C = koefisien limpasan  

Leachate 

Moisture Storage (ΔS) 

Presipitasi (P) 

Evapotranspirasi (ET) 
Run Off (RO) 

PERC = P – RO – AET + 
ΔS 
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   I = intensitas hujan (mm/jam) 

   A= luas daerah pelayanan tiap saluran (Ha) 

   0,278= factor konversi 

Nilai Koefisien Limpasan (C) ditampilkan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Nilai Koefisien Limpasan (C) 
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 parker   

Aspal 0,70-0,95 
Beton 0,80-0,95 
batu bata/ paving stone 0,60-0,85 
(Sumber: Direktorat PPLP .2011) 

3. Perencanaan Saluran Drainase 

Berikut perhitungan dimensi saluran drainase: 

Q = V x A  ..................(2.23) 

V = (1/n) . R 2/3 . S 0.5  ..................(2.24) 

Dimana: 

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 
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S = kemiringan garis energy (m/m) 

P = keliling basah (m) 

Nilai koefisien kekasaran saluran (n) ditampilkan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Nilai Koefisien Kekasaran Saluran (n) 
bahan saluran N 

pasangan batu bata diplester halus 0,01-0,015 
pasangan batu bata tidak diplester 0,012-0,018 
pasangan batu kali dihaluskan 0,017-0,03 
pasangan batu kali tidak dihaluskan 0,023-0,035 
beton dihaluskan (finished) 0,011-0,015 
beton cetak tidak dihaluskan (unfinished) 0,014-0,02 
beton pada galian beton yang rapi 0,017-0,02 
beton pada galian beton yang tidak dirapikan 0,022-0,027 
tanah galian yangrapi 0,016-0,02 
tanah galian berbatu yang dirapikan  0,022-0,03 
tanah galian yang sedikiti ditumbuhi rumput 0,022-0,033 
galian pada batuan keras 0,025-0,04 
(Sumber: (Sumber: Direktorat PPLP .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 ...............................(2.25) 

Dimana: 

F = Tinggi jagaan (m) 

H = kedalaman air dalam saluran (m) 

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

4. Perhitungan Intensitas Hujan 

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. 



35 
 

Perhitungan intensitas hujan metode Bell dengan menggunakan curah 

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

 

Rt= (0.2 ln T + 0.52) (0.54 t 0.25 – 0.5) . R kala ulang 10 tahun ........ (2.26) 

Keterangan: 

Rt = Curah hujan (mm) 

T = periode ulang (tahun) 

t = durasi hujan (menit) 

Untuk intensitas hujannya digunakan persamaan : 

𝐼𝑡 =  
60

𝑡
 𝑅𝑡  .................. (2.27) 

It = Intensitas hujan (mm/jam) 

5. Instalasi Kolam Penampung lindi 

Lindi yang mengalir dan saluran primer pengumpul lindi dapat ditampung 

pada bak penampung leachate dengan kriteria teknis sebagai berikut: 

- Bak penampung leachate harus kedap air dan tahan asam. 

- Ukuran bak penampung disesuaikan dengan kebutuhan. 

 Lindi dapat keluar dari timbunan sampah lama secara lateral. Dibutuhkan 

sistem penangkap, misalnya dengan menggali sisi miring timbunan sampah yang 

mengeluarkan lindi sekitar 0,5 m ke dalam, lalu ditangkap dengan pipa 100 mm, 

diarahkan menuju drainase pengumpul untuk dialirkan ke IPL. 

 Jika lahan TPA luas, maka IPL yang dibuat terdiri dari serangkaian kolam 

stabilisasi anaerob, kolam fakultatif dan kolam maturasi serta lahan sanitasi. 

Kolam biologis tanpa bantuan aerasi mempunyai waktu detensi yang lama dan 

mempunyai dimensi yang besar, sehingga untuk memperkecil ukuran dan 
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mempersingkat waktu detensi maka dapat digunakan kolam biologis dengan 

bantuan aerasi. Hanya saja aerasi memerlukan biaya untuk energi listrik pada 

operasionalnya. Perbandingan parameter Desain Instalasi Pengelohan Lindi 

ditampilkan pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 – Perbandingan Parameter Desain 
PARAMETER DESAIN UNIT UKURAN 

Kolam Anaeronik 

Kedalaman m 2,5 – 5,0 

Waktu Tinggal Hari 20 – 50 

Kolam Fakultatif 

Kedalaman m 1,5 – 2,5 

Waktu Tinggal Hari 3 - 30 

Kolam Maturasi 

Kedalaman m 1,0 – 1,5 

Waktu Tinggal Hari 5 - 20 

(Sumber: Lampiran III. Hal 49 Permen PU No.3 Tahun  2013 
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