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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam kehidupan, manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. 

Manusia mempunyai sumber daya alam, baik lingkungan alam maupun lingkungan 

sosial. Namun dalam pemanfaatan sumber daya tersebut, terkadang manusia tidak 

memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan. Dan melakukan hal kecil seperti 

membuang sampah tanpa mengetahui pemanfaatannya. Sehingga mengakibatkan 

terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Dan  akhirnya 

berdampak pada manusia itu sendiri. Sehingga akan mengancam kelestarian makhluk 

hidup di dalamnya termasuk manusia. Dengan adanya kejadian tersebut, timbulah 

pemikiran manusia untuk melestarikan lingkungan tempat tinggalnya demi 

kelangsungan hidup generasi berikutnya. 

 Pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan merupakan salah satu 

masalah yang ada di Indonesia termasuk wilayah Kecamatan dau Kabupaten Malang. 

Dalam pencemaran lingkungan dikategorikan menjadi pencemaran udara, air dan 

tanah. Pencemaran air merupakan prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka 

yang dapat menimbulkan leachate disaat turunnya hujan. Sehingga tidak sedikit 

masyarakat yang terjangkit penyakit dari sumber air yang mereka konsumsi. 

Pencemaran udara merupakan efek utama apabila dalam pembuangan sampah 

melebihi kapasitas dan tidak terakut ke tempat pembuangan sehingga dapat 

menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu aktifitas manusia. Pencemaran 

tanah juga merupakan pembuangan sampah yang tidak baik seperti pembuangan di 

lahan kosong sehingga menimbulkan sampah organik dan bahan buangan lainnya 

yang dapat mencemari lingkungan sekitar permukiman  masyarakat. Sampah 

merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pencemaran lingkungan. Jenis dan 

jumlah sampah sangat tipikal, didominasi oleh jenis sampah organik atau non organik 

dalam jumlah cukup besar. Sehingga dalam pengelolaan sampah diperlukan 

penampungan sampah yang dapat dikelola dengan baik dan benar. Seperti adanya 

pengumpulan sampah di Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) dan Tempat 
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Pemrosesan Akhir (TPA). Timbulan sampah yang dihasilkan dapat dikurangi dengan 

beberapa tahap yaitu dengan  pengumpulan, pengangkutan,  pemrosesan, dan 

pendaur-ulangan. Secara garis besar masyarakat masih minim akan pengetahuan 

tentang pengelolaan sampah. Sehingga, masih banyak timbulan sampah yang ada di 

lingkungan sekitar. Dengan adanya pemrosesan yang meliputi pemilahan dan 

pengomposan, timbulan sampah yang ada pada TPS dan TPA dapat mengurangi 

penambahan lahan dan dapat melestarikan lahan lainnya sebagai lahan pertanian.  

 Dalam hal ini timbulan sampah yang berada di TPS dapat dilakukan 

pengolahan sampah dengan baik dan benar. Pengolahan tersebut dapat mengurangi 

sampah yang masuk di TPA. Sehingga dalam pengolahan tersebut mempunyai nilai 

ekonomi yang dapat mengurangi reduksi sampah yang ditimbulkan pada masing-

masing wilayah TPS ataupun TPA. Untuk mendapatkan tingkat efisiensi yang tinggi 

dalam penanganan sampah, maka dalam pengelolaannya harus diterapkan, sekaligus 

disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai keuntungan berupa 

nilai tambah. Cara penyelesaian yang ideal dalam penanganan sampah adalah dengan 

cara membuang sampah sekaligus memanfaatkannya sehingga selain membersihkan 

lingkungan, juga menghasilkan kegunaan baru. Dengan demikian volume sampah 

yang tertampung pada TPA dapat dikurangi hal ini secara ekonomi akan mengurangi 

biaya penanganannya. 

 Pada TPS Terpadu 3R Mulyoagung Bersatu  sampah yang masuk dalam 

wilayah tersebut melalui beberapa proses sementara yaitu pengumpulan sampah, 

pemilahan, dan pemrosesan sampah yang mempunyai nilai ekonomi. Pengumpulan 

sampah dilakukan pada wilayah tertentu. Proses pemilahan melalui beberapa proses 

meliputi sampah kering, sampah basah, plastik, kertas, steroform, dan lainnya. 

Pemilahan ini dilakukan oleh pekerja yang berjumlah 80 pekerja. Pekerja yang 

melakukan pemilahan sebagian besar penduduk dari wilayah Mulyoagung. Setelah 

melakukan pemilahan sampah di kumpulkan dan di pisahkan sesuai dengan 

komposisi masing-masing, dalam hal ini proses penimbangan dan penjualan 

dilakukan dengan berbagai macam prosedur dan ditimbang sesuai dengan kapasitas 

tampung dari truk pengangkut. Untuk sampah basah, dilakukan sistem pemilahan 

tersendiri dan dengan menggunakan alat yang dilakukan oleh para pekerja. Hasil 
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kompos dikemas sesuai dengan harga per/kg pupuk kompos. Dan siap dikonsumsi 

untuk pertanian dan perkebunan. 

 Sistem yang digunakan pada TPS Terpadu Mulyoagung merupakan sistem 

3R (Reuse, Reduce, Ricycle). Pada dasarnya pengolahan sampah merupakan suatu 

peluang usaha. Tergantung bagaimana pemanfaatan sampah secara baik dan benar, 

baik dari segi pengelolaan dan pengolahannya. Selain itu sangat perlu mengubah pola 

pikir kita yang masih memaknai bahwa sampah adalah suatu yang tidak di pakai lagi. 

Pola pikir yang demikian yang menghilangkan peluang yang ada pada sampah. 

Dalam asumsi tersebut bila sampah adalah suatu peluang usaha yang dapat 

meningkatkan perekonomian sehingga sampah tidak begitu saja dibuang melainkan 

diolah dan dimanfaatkan menjadi suatu yang bernilai. Untuk mendapatkan nilai 

ekonomi dari sampah yang berarti bagi masyarakat, sebaiknya dalam pengembangan 

unit kegiatan usahanya juga mempertimbangkan penggalian kreativitas.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

          Adapun permasalahan-permasalahannya, sehingga peneliti tertarik untuk 

menjadikan bahasan dalam pengerjaan Tugas Akhir, adalah sebagai berikut : 

1. Sampah yang dihasilkan di Kecamatan DAU dapat diolah dengan benar di TPS 

Terpadu tersebut agar dapat mengurangi volume sampah  yang masuk  ke TPS 

tersebut.  

2. Komposisi sampah di TPS Terpadu Mulyoagung Kabupaten Malang memiliki 

karakteristik yang beragam sehingga perlu pemilahan secara benar untuk 

dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis. 

3. Timbulan sampah yang berlebihan karena tidak diolah terlebih dahulu akan 

menghasilkan gas metana yang berpengaruh terhadap perubahan iklim. Selain 

itu timbulan sampah juga menurunkan estetika lingkungan, mendatangkan 

berbagai macam penyakit dan akibat buruk lainnya.  
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1.3 Rumusan Masalah 

       Pada studi perencanaan ini ada beberapa rumusan masalah antara lain : 

1. Berapa timbulan dan volume sampah desa Mulyoagung Kabupaten Malang. 

2. Berapa volume sampah yang masuk ke TPS Terpadu Mulyoagaung Kabupaten 

Malang dan berapa tingkat pelayanan di TPS Terpadu Mulyoagung. 

3. Bagaimana komposisi sampah di TPS Terpadu Mulyoagung Kabupaten Malang. 

4. Berapa jumlah sampah yang dapat dikurangi di TPS Terpadu Mulyoagung 

Kabupaten Malang. 

5. Berapa nilai ekonomi di sekitar TPS Terpadu Mulyoagung Kabupaten Malang. 

6. Berapa biaya pemrosesan sampah di TPST Mulyoagung Kabupaten Malang. 

 

1.4 Batasan Masalah  

         Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang akan dibahas, kami 

membatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Kegiatan yang akan dibahas hanya pada pengelolaan sampah yang layak dan 

baik di wilayah TPS Terpadu Mulyoagung Kabupaten Malang. 

2. Studi ini dilakukan hanya di wilayah TPS Terpadu Mulyoagung Kabupaten 

Malang. 

3. Sampah yang ditinjau adalah sampah padat. 

4. Sampah yang dianalisa adalah yang berada di wilayah TPS Terpadu 

Mulyoagung Kabupaten Malang. 

5. Tidak melakukan evaluasi pengelolaan dan pengangkutan sampah di wilayah 

TPS Terpadu Mulyoagung Kabupaten Malang. 
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1.5 Tujuan Studi 

Tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah : 

1. Menentukan timbulan sampah pada TPS Terpadu Mulyoagung Kabupaten 

Malang. 

2. Mengetahui komposisi sampah di wilayah permukiman pada TPS Terpadu  

Mulyoagung Kabupaten Malang. 

3. Mengetahui volume sampah di wilayah permukiman pada TPS Terpadu 

Mulyoagung Kabupaten Malang. 

4. Mengetahui jumlah sampah yang dapat dikurangi pada TPS Terpadu 

Mulyoagung Kabupaten Malang. 

5. Mengetahui nilai ekonomi sampah di wilayah permukiman pada TPS Terpadu 

Mulyoagung Kabupaten Malang. 

6. Mengetahui biaya pemrosesan sampah di TPS Terpadu Mulyoagung  Kabupaten 

Malang. 

 

 

1.6 Manfaat Studi  

Secara spesifik, manfaat dari survey ini adalah : 

1. Untuk memberikan gambaran dan data-data tentang jumlah sampah yang 

dihasilkan, cara pengelolaan, dan jenis-jenis sampah yang dikelola memiliki  

nilai ekonomis bagi masyarakat. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dalam Pengelolaan 

sampah di TPS Terpadu Mulyoagung Kabupaten Malang kedepan.
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