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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Sampah  

     Sampah merupakan suatu barang yang tidak dianggap dan ditinggalkan 

sehingga menjadi sisa buangan yang tidak dapat digunakan kembali atau tidak 

berguna lagi (Widyatmoko, 2001). Menurut (Sa’id, 1987) sampah adalah limbah 

padat yang meliputi limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Sedangkan menurut 

(Basriyanta) merupakan bahan yang sudah tidak terpakai kembali, dan dapat didaur 

ulang dengan prosedur yang benar. Secara Literatur mendefinisikan sampah sebagai 

semua jenis limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan 

dan dibuang karena tidak bermanfaat (Theisen dan Vigil,  1993). Sedangkan dalam 

PP No.18/1999 jo PP No.85/1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan 

beracun, secara umum limbah didefinisikan sebgai bahan sisa pada suatu kegiatan 

dalam proses produksi.  

 Definisi lain dikemukaan oleh (Radyastuti, 1996) sampah adalah sumber 

yang tidak siap dipakai. UU No. 18  Tahun 2008 Sampah adalah kegiatan sehari-hari 

manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah 

membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat. Kebiasaan masyarakat 

membuang sampah ke jalan, saluran drainase, sungai dapat menyebabkan banjir serta 

menimbulkan aroma yang tidak sedap. Selain itu, sampah dapat menyebabkan polusi 

dan munculnya berbagai jenis penyakit seperti penyakit kulit, gangguan saluran 

pencernaan, kolera, demam berdarah dan penyakit lainnya. 

 

2.1.1 Permasalahan Sampah diindonesia 

 Sebagian besar penduduk di Indonesia semakin bertambah, pemerintah 

menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional. 

Hampir semua kota menghadapi masalah persampahan. Meningkatnya 

pembangunan kota, pertambahan penduduk, meningkatnya aktifitas dan tingkat 

sosial ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Malang akan berdampak  
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terhadap meningkatnya volume timbulan sampah yang dihasikan masyarakat            

dari hari ke hari. Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terbatas 

pula, sehingga permasalahan sampah semakin hari semakin kompleks dan diperlukan 

dana yang tidak sedikit dalam pengelolaan sampah tersebut. Tabel 2.1 menunjukkan 

proporsi pelayanan sampah yang ada di Indonesia. 

Tabel 2.1 : Proporsi pelayanan sampah di Indonesia 

 Sumber : Damanhuri, 2010 

 

 Masalah yang sering muncul dalam penanganan sampah juga meliputi 

masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk 

pembuangan. Sebagai akibat biaya operasional yang tinggi, kebanyakan hanya 

mampu mengumpulkan dan membuang, sebagian besar ditangani dan dibuang 

dengan cara yang tidak saniter, boros dan mencemari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulau Penduduk 

(juta-jiwa) 

Penduduk 

dilayani 

(juta-jiwa) 

% penduduk 

dilayani 

Sumatera 49,3 23,5 48 

Jawa 137,2 80,8 59 

Bali dan Nusa Tenggara 12,6 6,0 47 

Kalimantan 12,9 6,0 46 

Sulawesi, Maluku, dan Papua 20,8 14,2 68 

Total 232,7 130,3 56 
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2.1.2  Pencemaran Akibat Sampah  

 Dalam hal ini, pembuangan sampah yang di lakukan manusia secara tidak 

baik dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif diantaranya terbagi 

menjadi 7 Potensi (Dirjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan 

Lingkungan Permukiman, 2016) yaitu:  

1. Perkembangan Vektor Penyakit  

 Hal ini disebabkan oleh frekuensi penutupan sampah yang tidak dilakukan 

sesuai dengan siklus kehidupan lalat dan tikus. Sehingga pada wadah sisa makanan 

tersebut tidak ideal dan masih terdapat hinggapan lalat. Dalam hal ini sangat 

berpengaruh pada kesehatan manusia dan alam sekitarnya (Dirjen Cipta Karya, 

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2016). 

 

2. Pencemaran Udara  

  Sampah dapat menimbulkan penumpukan yang sering kali menimbulkan efek 

bau tidak sedap dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar 

permukiman. Sehingga pada hal ini tidak sedikit masyarakat yang membakar 

penumpukan sampah tersebut dan mengakibatkan polusi udara yang dapat 

menimbulkan efek buruk pada lingkungan sekitarnya (Dirjen Cipta Karya, Direktorat 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2016). 

 

3. Pencemaran Air 

  Pencemaran air sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan sekitarnya 

dikarenakan rembesan air  dari penumpukan sampah pada TPA dapat menimbulkan 

efek yang sangat besar yaitu dapat mencemari air tanah dibawahnya. Pada efek ini 

dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada air yang dikonsumsi masyarakat 

sekitar karena dengan mudah mengalami kekurangan oksigen dan dapat mematikan 

biota yang lainnya (Dirjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan 

Lingkungan Permukiman, 2016). 
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4. Pencemaran Tanah  

 Pada lahan kosong dilakukan pembuangan sampah yang tidak dilakukan 

dengan baik meliputi sampah organik dan nonorganik yang dapat menimbulkan 

pencemaran pada tanah dan makhluk hidup yang ada disekitar lingkungan tersebut 

(Dirjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan 

Permukiman, 2016). 

 

5. Gangguan Estetika  

 Pada proses pembongkaran dan pemuatan sampah dapat menimbulkan 

tumpukan sampah yang dapat menyebabkan gangguan lingkungan. Dengan adanya 

tumpukan tersebut pada lahan yang terisi sampah dapat menimbulkan kesan buruk 

terhadap lingkungan karena dipengaruhi oleh tiupan angin yang dapat menimbulkan 

pandangan yang tidak menyenangkan (Dirjen Cipta Karya, Direktorat 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2016). 

 

6. Kemacetan Lalu Lintas  

 Proses mengangkutan sampah yang dilakukan di lokasi keramaaian, seperti 

pasar dll. Dalam pengangkutan sering kali kendaraan pengangkut keluar masuk pada 

lokasi tersebut sehingga memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar dan 

menimbulkan gangguan terhaadap arus lalu lintas (Dirjen Cipta Karya, Direktorat 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2016). 

 

7. Gangguan Kebisingan  

 Gangguan kebisingan terjadi apabila transportasi pengangkutan sampah 

mengalami gerakan bongkar muat, bunyi mesin yang ditimbulkan dapat mengganggu 

daerah sekitar. Kebisingan timbul apabila mesin pengangkut menuju dan 

meninggalkan TPA (Dirjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan 

Lingkungan Permukiman, 2016). 
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2.1.3     Pengolahan Sampah 

  Berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya, jenis sampah secara 

umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis (Damanhuri, 2010) yaitu :  

a) Sampah basah (garbage), yaitu sampah ysng susunannya terdiri atas bahan 

organic yang mempunyai sifat mudah membusuk jika dibiarkan dalam keadaan 

basah. Yang termasuk jenis sampah ini adalah sisa makanan, sayuran, buah-buahan, 

dedaunan, dsb. 

b) Sampah kering (Rubbish), yaitu sampah yang terdiri atas bahan anorganik yang 

sebagian besar atau seluruh bagiannya sulit membusuk. Samapah ini dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 

1. Sampah kering logam, misalnya : kaleng,pipa besi tua,seng dan segala jenis 

 logam yang sudah using. 

2. Sampah kering non logam, yang terdiri atas : 

 Sampah kering yang mudah terbakar (Combustible Rubbish), 

 Misalnya : kertas, karton, kayu, kain bekas, dsb. 

 Sampah kering sukit terbakar (Non Combustible Rubbish),  

 Misalnya : pecahan gelas, botol, kaca, dll. 

c) Sampah lembut, yaitu sampah yang susunannya terdiri atas partikel-partikel 

kecil yang memiliki sifat mudah beterbangan serta membahayakan atau menggangu 

pernapasan dan mata. Sampah tersebut terdiri atas : 

 Debu, yaitu partikel-partikel kecil yang berasal dari proses mekanis, 

misalnya serbuk dari penggergajian kayu, debu dari pabrik semen, dll. 

 Abu yaitu partikel-partikel yang berasal dari proses pembakaran, misalnya 

abu kayu, abu dari hasil pembakaran sampah (incinerator), dll. 

Selain jenis-jenis tersebut, pembagian golongan sampah secara khusus diantaranya : 

a) Sampah berbahaya, terdiri atas : 

 Sampah Patogen : Sampah dari rumah sakit dan poliklinik. 

 Sampah beracun : pembusukan pestisida, insektidsida, racun dll. 

 Sampah ledakan: : petasan, mesin, sampah perang, botol parfum dll. 

 Sampah radioaktif : sampah nuklir. 
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b) Sampah khusus, yaitu sampah dari benda- benda berharga seperti surat-surat 

 rahasia negara dan dokumen penting lainnya. 

c) Sampah kandang dan pemotongan hewan, yaitu sisa makanan ternak, 

 kulit,sisa-sisa daging, tulang, dll (Damanhuri, 2010). 

 

2.2    Sumber Sampah 

 Sumber sampah adalah asal mula buangan sampah yang dikategorikan 

dengan berbagai sumber yang ada dalam permukiman dan lingkungan sekitar 

lainnya. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber (Widyatmoko, 2002) antara lain: 

 Rumah tangga, umumnya terdiri atas sampah organik dan anorganik yang 

 ditimbulkan dari aktifitas rumah tangga, seperti buangan dari dapur, debu, 

 buangan taman, alat-alat rumah tangga, dll. 

 Daerah komersil, yaitu sampah yang dihasilkan dari pertokoan, restoran, 

 pasar, dll biasanya terdiri atas bahan-bahan pembungkus sisa-sisa makanan, 

 kertas, dll. 

 Sampah institusi,berasal dari sekolahan, rumah sakit, dan pusat 

 pemerintahan. 

 Sampah dari sisa-sisa konstruksi bangunan, yaitu sampah yang berasal dari 

 sisa-sisa pembangunan, perbaikan jalan, pembongkaran jalan, jembatan dll. 

 Sampah dari fasilitas umum, berasal dari taman umum, pantai, dan tempat 

 rekreasi. 

 Sampah dari hasil pengelolaan air buangan serta sisa-sisa pembakaran dari 

 incinerator. 

 Sampah dari industri, berasal dari proses produksi industri. Mulai dari 

 pengolahan bahan baku, sampai dengan hasil produksi. 

 Sampah pertanian, berasal dari sisa-sisa pertanian yang tidak dapat di 

 manfaatkan lagi. 
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 Sumber sampah yang utama dari suatu kota adalah perumahan, pasar, 

industri, serta jalan-jalan tempat umum/tempat rekreasi. Sampah sebagian besar 

terdiri dari  bahan organik, kertas logam, kaca dan plastik. Sampah yang berasal dari 

industri,lain komposisinya dengan sampah yang berasal dari perumahan. Sampah 

yang berasal dari perumahan mempunyai jumlah zat organik yang jauh lebih besar. 

Sampah organik umumnya terdiri atas sisa sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji- 

bijian. Berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, 

pertokoan (kegiatan komersial/perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat 

umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis 

sampah. Sampah yang dihasilkan sehari-hari kemungkinan mengandung limbah 

berbahaya, seperti sisa batere, sisa oli/minyak rem mobil, sisa bekas pemusnah 

nyamuk, sia biosida tanaman, dan sebagainya (Damanhuri, 2008). 

 Menurut UU No. 18 Tahun 2008 sumber sampah, dibedakan sebagai berikut. 

a. Sampah rumah tangga dan sejenis sampah yang dimaksud adalah kawasan 

 komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, 

 atau fasilitas lainnya. 

b. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud meliputi. 

 sampah beracun; 

 sampah yang timbul akibat bencana; 

 bongkaran bangunan; 

 sampah yang belum dapat diolah; dan 

 sampah yang timbul secara periodi. 

 

2.2.1 Timbulan Sampah  

 Timbulan sampah sering dinyatakan dalam satuan volume. Seperti halnya 

menghitung volume, bobot sampah ditentukan dengan cara metode pengukuran. 

Dengan menyatakan berdasarkan berat, satuannya adalah berat ton/kg sedangkan 

berdasarkan volume, satuan volume liter/m³ (Sintorini, 2001). 

 



13 
 

 
 

 Timbulan  sampah baik untuk sekarang mupun dimasa mendatang merupakan 

dasar dari perncanaan,perancangan,dan pengkajian sistem pengelolaan persampahan. 

Apabila pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran 

sistem, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut (Damanhuri, 2010): 

1. Satuan timbulan sampah kota besar = 2-2,5 l/orang/hari, atau 0,4-0,5 

 kg/orang/hari. 

2. Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 -2 l/orang/hari, atau 0,3-0,4 

 kg/orang/hari. 

Berdasarkan kriteria pada SNI 19-3964-1994, Ukuran kota di klasifikasikan atas 

ukuran kecil, sedang dan besar. Kota kecil adalah kota dengan penduduk kurang dari 

100.000 jiwa, kota sedang dengan dengan penduduk lebih besar dari 100.000 jiwa 

dan kurang dari 500.000 jiwa dan kota besar adalah kota dengan penduduk lebih dari 

500.000 jiwa. Dengan acuan kriteria ini maka Kota Malang masuk Kota Sedang. 

Untuk itu sebagai acuan dalam memperkirakan volume sampah dapat digunakan 

sebesar 0,3-0,4 kg/orang/hari. 

         Volume timbulan sampah rata-rata per kapita per hari digunakan pendekatan 

sebagai  berikut : 

  V = 
𝑽𝒔

𝒑
 

         Dengan : 

  V   = Volume timbulan sampah per orang (m³/orang/hari) 

  Vs = Total Volume sampah yang terkumpul (m³ /hari) 

  P   = Jumlah Penduduk (orang) 

  

 

 



14 
 

 
 

 Adapun untuk memproyeksikan volume sampah harian digunakan pendekatan  

sebagai berikut : 

Qn = Pn x V 

Dimana: 

 Qn = Timbulan Sampah per hari pada tahun ke n. 

 Pn  = Jumlah penduduk pada tahun ke n. 

 V   = Volume timbulan sampah rata-rata per orang per hari. 

          Meminimkan sampah yang harus menjadi fokus utama adalah mengurangi 

(reduse) penggunaan bahan yang menimbulkan sampah anorganik, kemudian 

memakai ulang (reuse), dan terakhir adalah mendaur ulang (recycle), termasuk juga 

di dalamnya  proses pengolahan sampah organik (compost) (Moerdjoko, 2002). 

 

2.2.2 Komposisi Sampah 

  Komposisi Sampah adalah presentasi dari pembentuk sampah yang secara 

fisik dapat dibedakan antara sampah organik dan berbentuk padat.Komposisi ini 

dilakukan untuk menentukan kelayakan dari pengolahan sampah khusunya seperti 

pengomposan atau daur ulang. Komposisi sampah juga mempertimbangkan sumber 

dan jenisnya (Widyatmoko, 2002). Tabel 2.2 menunjukkan Komposisi sampah di 

beberapa tempat didunia. 
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 Tabel 2.2 : Komposisi Sampah di beberapa kota % berat basah 

Komponen London Singapura Hongkong Jakarta Bandung 

Organik 28 4,6 9,4 74 73,4 

Kertas 37 43,1 32,5 8 9,7 

Logam 9 3 2,2 2 0,5 

Kaca 9 1,3 9,7 2 0,4 

Tekstil 3 9,3 9,6 - 1,3 

Plastik/Karet 3 6,1 6,2 6 8,6 

Lain-lain 11 32,6 29,4 8 6,1 

 Sumber : Damanhuri, 2010 

 

2.2.3 Karakteristik Sampah 

  Karakteristik sampah pada umumnya bervariasi dari kota ke kota 

karakteristik sampah sangat berpengaruh pada jenis dan sifatnya yang berbeda-

beda,adapun karakteristik sampah  dibedakan menjadi 3 yaitu : 

1. Komposisi sampah, secara fisik meliputi sampah organik, kertas dll. 

2. Komposisi sampah, secara kimia meliputi zat-zat atau unsur-unsur yang 

berada pada sampah tersebut, meliputi: karbon, oksgen, hydrogen, nitrogen dll. 

3. Komposisi sampah, secara biologi meliputi kelayakan sampah menurut 

aktivitas mikroorganisme, meliputi : nilai kalor, kandungan lignin, dan fraksi bahan 

organik. Tabel 2.3 menunjukkan contoh karakteristik sampah di Indonesia. 

 

2.3 Perhitungan Kuantitas Sampah 

  Kuantitas Sampah biasanya diukur dengan dasar data hasil studi 

pengumpulan karakteristik sampah, penggunaan data yang sudah dikumpulkan dari 

penelitian sebelumnya, atau kombinasi antara dua pendekatan terasebut. Metode 

yang digunakan untuk menentukan kuantitas sampah adalah (Tchbanoglous, 1993): 

1. Load – count analysis 

2. Weight – volume analysis 

3. Material Balance analysis 
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Berkut pembahasan dari ketiga metode tersebut: 

1. Load – count analysis 

 Pada metode ini, jumlah sampah individual dan karakteristik sampah yang 

dicatat untuk periode waktu tertentu. Jika penggunaan neraca memungkinkan, data 

berat sampah juga diambil. Data-data yang diperlukan, antara lain: a. jumlah sumber 

timbulan sampah, b. periode observasi, c. jumlah dan volume rata-rata dari setiap 

jenis kendaraan pengumpul, d. berat jenis, dan e. berat total. Setelah berat total 

diketahui, berat timbulan dapat dihitung menggunakan rumus: 

Laju timbulan = 
𝑊𝑇

(𝑆 𝑥 𝑃)𝑥 𝑡
 

 

Dimana : 

WT : berat total (kg/kapita.hari) 

S     : jumlah sumber timbulan (liter/minggu) 

P     : jumlah individu tiap sumber timbulan (orang) 

t     : waktu observasi (hari/minggu) 

2. Weight – volume analysis 

Metode ini menghitung secara langsung/detail berat volume dari data yang dianalisa 

dengan menghitung dan mengukurnya di lapangan sehingga didapatkan berat 

spesifik yang diinginkan dari berbagai bentuk sampah yang ada di lokasi. 

3. Material balance analysis 

Merupakan satu-satunya cara untuk menentukan sumber dan perubahan dari sampah 

tanpa ada tingkat kepercayaan adalah dengan melakukan pendetailan analisis 

keseimbangan material untuk setiap sumber sampah, seperti rumah atau komersial, 

atau aktifitas industri. Berikut proses analisa keseimbangan massa yang dilakukan: 

(1) Identifikasi sampah yang dihasilkan, (2) Buat detail perlakuan sampah, (3) 

Tentukan kuantitas sampah yang dihasilkan, (4) Buat diagram alir dan keseimbangan 

massa menggunakan persamaan matematika, (5) Hitung berat timbulan yang 

dihasilkan. 
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                        Outflow (gas dan abu pembakaran) 

      

Inflow 

 (material) 

    Outflow (limbah padat,padatan pada limbah cair) 

Gambar 2.1 Analisa keseimbangan massa untuk  menentukan                    

laju timbulan sampah (Tchonobaglous, 1993) 

 

Analisa tersebut dapat digambarkan sebgai berikut: 

laju akumulasi       laju aliran      laju aliran        laju timbulan 

material dari     =  material ke   -    material ke  +     sampah 

batasan sistem     dalam sistem       luar sistem      dalam sistem 

 

Analisis tersebut disederhanakan menjadi: 

akumulasi = inflow – outflow + jumlah timbulan 

Yang kemudian dibentuk menjadi persamaan matematis sebagai berikut: 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
=  ∑𝑀𝑖𝑛 −  ∑𝑀𝑜𝑢𝑡 + 𝑟𝑤  

 

Dimana :  

𝑑𝑀/dt : laju perubahan berat material yang tersimpan (akumulasi)      

pada unit yang diamati (berat/hari) 

∑𝑀𝑖𝑛 : jumlah semua material yang masuk pada unit yang diamati,     

(berat/hari) 

∑𝑀𝑜𝑢𝑡: jumlah semua material yang keluar pada unit yang diamati ,   

  (berat/hari) 

𝑟𝑤 : angka timbulan sampah, berat/hari 

𝑡 : waktu,hari 

 

Material yang disimpan (bahan 

baku,produk,limbah padat) 

Outflow (material) 

Outflow (produk) 
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2.4 Pengelolaan Sampah Terpadu 

 Dalam pengelolaan sampah terpadu diperlukan cara yang sistematis yang 

berhubungan dengan adanya timbulnya sampah sampai kepada pemrosesan akhir. 

Secara garis besar, pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, 

pengumpulan sampah, transfer, trasportasi, pengolahan, dan pembuangan akhir 

(Sejati, 2009). 

 Sedangkan, menurut UU No.18 Tahun 2008 pengelolaan sampah 

didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis,menyeluruh, dan berkesinambungan 

yang meliputi pengurangan dan penganganan sampah. Secara menyeluruh hal yang 

dilakukan meliputi kegiatan : 

 Pembatasan timbulan sampah 

 Daur ulang sampah 

 Pemanfaatan sampah 

 Dalam penganganan: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, 

 pemrosesan akhir sampah. 

 Aspek yang ditimbulkan dalam pengelolaan sampah secara teknis operasional 

dapat dilihat pada Gambar 2.1 Aspek-aspek dalam penanganan sampah. 

Tabel 2.3 : Contoh karakteristik sampah di Indonesia  

Komponen Kadar air 

(% berat 

basah) 

Kadar Volatil 

(%berat 

kering) 

Kadar Abu 

(% berat kering) 

Sisa makanan 88,33 88,09 11,91 

Kertas-tissu 5,03 99,69 0,31 

Daun 34,62 96,92 3,08 

Botol kaca 1,30 0,52 99,48 

Botol/cup Plastik 2,57 88,48 11,52 

Karton 6,57 94,45 5,55 

Kertas Putih 50,65 80,00 20,00 

Tekstil 3,41 86,32 13,68 

Plastik macam-macam 68,45 98,21 1,79 

 Sumber : Damanhuri, 2010 
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Gambar 2.1 : Aspek-aspek dalam penanganan sampah                         

(Tchobanoglous, 2010) 

 Pada Gambar 2.1 menjelaskan dalam aspek penanganan sampah langkah 

awal yang telah terjadi meliputi adanya penimbunan sampah yang telah 

dikumpulkan pada sumber yang berbeda-beda. Dalam hal tersebut dilakukan adanya 

langkah kedua yaitu penanganan yang meliputi pemisahan sampah yang dapat 

dilakukan dengan menempatkan sampah sesuai dengan komposisi sampah tersebut. 

Pengumpulan sampah sangat diperlukan sebagai penentuan transfer atau transport 

untuk memproses sampah yang dilakukan yaitu pemilahan sampah yang sesuai 

dengan komposisi masing-masing yang ditentukan sesuai dengan nilai ekonomi 

pada sampah. Untuk tahap yang terakhir diperlukan adanya  pemrosesan akhir pada 

sampah yang dilaukuan pada lahan yang luas. 

  

 

Penimbunan  

Penanganan : pemisahan, penyimpanan 

dan prosessing di tempat 

Pengumpulan 

Transfer dan 

Trasport 

Pemisahan,Prosesing dan 

Transformasi 

Pemrosesan Akhir 
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 Adapun dalam penganganan pengurangan sampah juga termasuk pada 

Gambar 2.2 dan Gambar 2.3 konsep hierarkhi dalam penanganan limbah secara 

terpadu (Damanhuri, 2010). 

  

Gambar 2.2 : Piramid Penanganan pengurangan sampah konsep hierarkhi  

(Damanhuri, 2010) 

  

 Penanganan pengurangan sampah konsep hierarkhi meliputi Reduse 

(pembatasan) yang merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah yang ada 

disekitar sumbernya dengan cara memisahkan sampah dari masing-masing 

sumbernya. Untuk Reuse atau Guna ulang yatu memakai kembali sampah sesuai 

dengan manfaat dari sampah tersebut. Begitupun juga Recycle (Daur-ulang) setelah 

melalui dan memanfaatkan sampah, sampah tersebut akan diolah dan dimanfaatkan 

secara baik dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Dari tahap tesebut sampah 

dapat diolah sesuai dengan manfaatnya dan dapat memiliki nilai jual yang tinggi. 
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Gambar 2.3 : Penanganan pengurangan sampah konsep hierarkhi  

(Damanhuri, 2010) 

 

2.5 Sistem Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

 Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan 

sampah dilingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah 

dihasilkan pengelolaan sampah (Dirjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman 2016). Reduce merupakan proses 

meminimalisasi jumlah dari timbulan sampah dari pembuangan ataupun sumbernya 

(Basriyanta, 2007). Reuse berarti proses memilah dan memilih serta mengoptimalkan 

fungsi sampah agar sampah tersebut masih bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, 

khususnya reuse seharusnya pemanfaatannya dilakukan secara langsung apabila 

limbah terbentuk (Diktat sampah, 2010). Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan 

yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses 

pengolahan sehingga dapat dimanfaatkan baik dengan bahan baku ataupun diolah 

Langkah 1 

Reduse (Pembatasan) 
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untuk dapat dimanfaatkan (Dirjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2016). Recycle juga dapat dikatakan 

mengolah kembali sampah yang masih bisa di proses agar menjadi barang yang 

bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi yang layak untuk di perjual belikan 

(Basriyanta, 2007). 

   

2.6  Kajian Aspek Terhadap Pengolahan Sampah Terpadu 

 Sebagian besar dalam pengolahan sampah terpadu mempunyai kajian aspek 

terhadap beberapa kondisi dan dibagi menjadi yaitu :  

 

 Aspek Kelembagaan 

  Beberapa kondisi yang ada yang berkaitan dengan aspek kelembagan/institusi 

(Dirjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan 

Permukiman 2016). adalah: 

          - Sebagian besar institusi pengelola adalah berbentuk Dinas dan  Seksi dimana belum        

ada pemisahan antara operator dan regulator; 

- Struktur organisasi yang ada belum ditunjang dengan kapasitas. 

 

 Aspek Pembiayaan  

 Pembiayaan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah (Dirjen Cipta 

Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 2016). 

meliputi:  

- Investasi yang lebih memadai. 

- Biaya Operasinal yang dibutuhkan masih tidak maksimal. 

- Tarif atau retribusi diwajibkan. 

- Pendapatan dari penarikan tarif atau retribusi harus terkoordinasi. 

 

 Aspek Peraturan 

 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 

lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; secara efektif dan efisien. 
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Beberapa kondisi yang ada yang berkaitan dengan aspek hukum dan peraturan 

adalah: 

- Belum ada penganganan sampah bagi pihak yang telah diwajibkan. 

- Sosialisasi masih sangat minim 

- Perlu adanya penerapan sanksi tegas. 

 

 Aspek Peran serta masyarakat 

  Beberapa kondisi yang ada yang berkaitan dengan aspek peran serta 

masyarakat (Damanhuri, 2010) adalah: 

    - Kesadaran terhadap ar penanganan sampah masih rendah; 

  - Masyarakat minim akan informasi akan pengelolaan sampah 

  - kurangnya komunikasi antara pihak-pihak terkait. 

 

 Resiko Lingkungan 

 Komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak akibat 

adanya kegiatan pembangunan sistem penyediaan air bersihakan mencakup (Dirjen 

Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 2016). 

 a. Geo-Fisik-Kimia 

 b. Biologis 

 c. Sosial ekonomi budaya 

 d. Prasarana umum mencakup jalan. 

 

2.6.1  Pengurangan Sumber daya daur ulang dan Pengomposan 

 Daur ulang atau Recycling adalah mengembalikan suatu produk atau sisa dari 

suatu proses produksi ke dalam siklus produksi. Upaya dau ulang cukup menonjol di 

Indonesia karena terkait dengan sector informal. Dalam Recycling dapat di bedakan 

menjadi 3 (Moerdjoko, 2002) yaitu : 

a. Menggunakan ulang (reuse) yaitu menggunakan bahan baku yang sama 

dengan tujuan yang sama seperti tabung gas. 
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b. Menggunakan lagi (reutilization) yaitu menggunakan bahan baku yang 

berbeda-beda utnuk keperluan fisik,kimia,dan biologi seperti mengubah ban bekas 

menjadi granulat sebagai sandal jepit. 

c. Mendapatkan bahan dasar kembali yaitu bahan baku yang didapatkan dari 

peleburan bahan bekas seperti mobil. 

 Dalam pengurangan sumber daya daur ulang hal yang dipertimbangkan juga 

sangat penting yaitu sumber daya alam sebaiknya dalam hal ini diperlukan kebijakan 

pemerintah untuk menghindari dan meminimalkan kemasan dengan mengurangi 

kemasan dengan mengurangi pemakaian sekali pakai apabila menggunakannya. 

Pengomposan adalah termasuk pengurangan sumber daya yang dilakukan dengan 

cara sederhana yang mampu menvghasilkan prosduk pupuk sehingga memiliki nilai 

ekonomi yang diambil dari sisa-sisa sayuran, dipotong dan dibasahi (Sai’d, 1987).  

 Kompos dapat dikatakan sebagai bahan yang menyerupai humus yaitu 

produk penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi udara dan 

kelembapan yang cukup yang dapat menghasilkan karbondioksida, nitrat, sulfat, dll. 

 Dalam hal ini diuraikan langkah yang diperlukan dalam mengelola kompos 

meliputi : pemilihan sampah organik, pembuatan dan penyedian tempat pembuatan, 

dan pembuatan kompos (Basriyanta, 2007). Pengomposan dapat dilakukan 

diberbagai tempat termasuk TPS ataupun TPA. 

 

 2.6.2  Komposting 

  Rata-rata presentase nahan organik sampah mencapai 60-70%, sehingga 

pengomposan merupakan alternatif penanganan yang sesuai. Pengomposan dapat 

berfungsi mengendalikan bahaya pencemaran yang mungkin terjadi sekaligus 

menghasilkan keuntungan.pengomposan merupakan penguraian dan pemantapan 

bahan-bahan organik secara biologis dalam suhu tinggi dengan hasil akhir berupa 

bahan yang cukup bagus untuk diaplikasikan ke tanah. Pengomposan dapat dilakukan 
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secara bersih, tidak beracun atau berbahaya bagi kesehatan, dan tanpa menghasilkan 

kebisingan di dalam maupun diluar ruangan. 

  Teknologi pengomposan sampah beragam, baik secara aerob maupun 

anaerob, dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan tambahan yang biasa digunakan 

adalah cacing dan mikroorganisme decomposer. Keunggulan dari proses 

pengomposan antara lain teknologinya yang sederhana, biaya penanganan yang 

relative rendah, serta dapat menangani sampah dalam jumlah yang banyak 

(tergantung luas lahan). 

  Pengomposan secara aerob paling banyak digunakan, karena mudah dan 

murah untuk dilakukan, serta tidak membutuhkan kontrol proses yang sulit. 

Dekomposisi bahan dilakukan oleh mikroorganisme di dalam bahan itu sendiri 

dengan bantuan udara. Sementara pengomposan secara aneorobik memanfaatkan 

mikroorganisme anaerob dalam mendegradasi bahan organik. 

  Hasil akhir dari pengomposan ini merupakan bahan yang sangat dibutuhkan 

untuk kepentingan tanah pertanian, sebagai upaya untuk memperbaiki sifat 

mimia,fisika, dan biologi tanah, sehingga produksi tanaman menjadi lebih tinggi. 

Kompos yang dihasilkan dari pengomposan sampah dapat digunakan untuk 

menguatkan struktur lahan kritis, menggemburkan kembali tanah pertanian dan 

pertamanan, sebgai bahan penutup sampah di TPA, reklamasi pantai pasca-

penambangan, sebagai media tanaman,serta mengurangi penggunaan pupuk kimia. 

Bahan baku pengomposan adalah semua material organik yang mengandung karbon 

dan nitrogen, seperti kotoran hewan, sampah hijauan,sampah kota, lumpur cair dan 

limbah industri pertanian. Pada proses tradisional, sampah hanya dikumpulkan lalu 

diangkut ke TPA dan tidak diolah. Secara alami, akan diurai oleh makhluk hidup 

yang secara berutrutan dimulai oleh serangga dan ungags, lalu oleh cacing. Setelah 

beberapa waktu kemudian diurai oleh mikroba. 

  Dalam hal ini menggunakan mesin pencacah (crusher) untuk menggantikan 

fungsi ungags dan serangga. Sampah kemudian di enzim dan disemprotkan selama 

satu menit agar baunya hilang. Sampah yang dicacah habis, volumenya akan turun 
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karena menjadi lebih padat. Mesin ini membantu menghancurkan sampah lebih cepat 

dari proses alam. Untuk kaca atau kayu, sebelumnya sudah dipilah di TPA. Setelah 

dicacah akan menjadi irisan kecil kecil hingga bentuk aslinya sudah tidak tampak. 

Untuk sampah organik diberi mikroba supaya mempercepat proses pembusukan dan 

menjadi bahan baku kompos. Dalam 7-14 hari, sampah tersebut sudah berubah 

menjadi kompos dan tidak berbau. Idealnya mesin ini dapata mencacah 10 kubik atau 

10 ton sampah setiap harinya. Luas lahan yang diperlukan untuk membuat kompos 

ini sebesar 50 meter persegi. Pengemasan dan lain-lain cukup memakai bangunan 

yang sederhana (Sejati, 1983). 
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