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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Sampah 

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan 

limbah padat. Limbah sendiri atau bahkan buangan dapat terdiri dari tiga bentuk 

keadaan, yakni limbah padat, limbah cair, limbah gas.Undang-Undang Pengelolaan 

Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Para ahli kesehatan 

masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak 

digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal 

dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dari batasan ini  jelas 

bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak 

berguna. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut : 

1. Adanya sesuatu benda atau bahan padat 

2. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia 

3. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003) 

Definisi lain dikemukakan (Radyastuti, 1996) sampah adalah sumber yang tidak 

siap dipakai. UU No.18 Tahun 2008 sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia 

atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolan sampah sangat membutuhkan 

peranan seluruh masyarakat. Kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah 

sembaranagan  entah itu dijalan, sungai parit akan menyebabkan masalah-masalah 

antara lain : 

1. Pencemaran udara yang akan menimbulkian aroma yang tidak sedap  

2. Timbul nya berbagai penyakit seperti penyakit kulit, kolera, demam 

berdarah dll 

3. Dapat menjadi penyebab banjir karena membuang sampah sembarangan di 

sungai 
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Pengertian sampah organik lebih bersifat untuk mempermudah pengertian 

umum, untuk menggambarkan komponen sampah yang cepat terdegradasi (cepat 

membusuk), terutama yang berasal dari sisa makanan. Sampah yang membusuk ( 

garbage ) adalah sampah yang dengan mudah terdekomposisi karena aktivitas 

mikroorganisme. Dengan demikian pengelolaannya menghendaki kecepatan, baik 

dalam pengumpulan, pemerosesan, maupun pengangkutannya. Pembusukan 

sampah ini dapat menghasilkan yang berbau tidak enak, seperti ammoniak dan 

asam-as m volatil lainnya. Selain itu, dihasilkan pula gas-gas hasil dekomposisi, 

seperti gas metan dan sejenisnya, yang dapat membahaykan keselamatan bila tidak 

ditangani secara baik. Penumpukan sampah yang cepat membusuk perlu dihindari. 

Sampah kelompok ini kadang dikenal sebagai sampah basah, atau juga dikenal 

sebagai sampah organik. Kelompok inilah yang berpotensi untuk diproses dengan 

bantuan mikroorganisme, misalnya dalam pengomposan atau gasifikasi, atau cara-

cara lain seperti sebagai pakan ternak. 

2.1.1 Permasalahan sampah di Indonesia 

 Sebagian besar penduduk Indonesia semakin bertambah, pemerintah 

menyadari akan timbul nya permasalahan sampah yang kian meningkat. Hampir 

semua kota mengalami peningkatan dalam menghadapi masalah sampah, 

meningkat nya pembangunan kota, pertambahan penduduk, meningkatnya aktifitas 

dan tingkat sosial ekonomi masyarakat membuat dampak terhadap meningkatnya 

volume timbulan sampah yang dihasilkan masyrakat dari hari kehari.kondisi ini di 

perparah dengan kurang nya sarana dan prasarana pengolahan sampah yang terbatas 

sehingga permasalahan sampah  semakin hari semakin kompleks dan diperlukan 

nya dana yang tidak sedikit dalam pengolahan sampah tersebut.Tabel 2.1 

menunjukan proporsi pelayanan sampah yang ada di Indonesia 
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Tabel 2.1 : Proporsi pelayanan sampah di Indonesia 

Pulau Penduduk  

(juta- jiwa) 

Penduduk 

dilayani 

(juta-jiwa) 

%  penduduk 

dilayani 

Sumatra 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 

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 membuat 

kebanyakan hanya bisa mengumpulkan dan membuang, sebagian besar ditangani 

dan dibuang dengan cara yang tidak saniter, boros dan mencemari lingkungan. 

  

2.2 Jenis dan Sumber Sampah 

Sampah dapat berasal dari bermacam-macam aktivitas baik dari aktivitas 

manusia maupun aktivitas alam sendiri. Ditinjau dari tempat dihasilkannya 

(sumbernya), sampah dibedakan menjadi : 

1. Sampah Domestik Merupakan sampah daerah permukiman yang 

sampahnya berupa  sampah-sampah hasil kegiatan rumah tangga seperti 

samaph dapur, kertas, tekstil, kulit, logam, kaca, kayu dan sebagainya. 

2. Sampah Daerah Komersil Daerah komersil meliputi pertokoan, pasar, 

supermarket, perkantoran,  perhotelan, rumah makan, dan lain 

sebagainya. Jenis sampah yang dihasilkan kertas, kardus, plastik, kayu, 
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sisa makanan, kaca, logam, limbah berbahaya dan  beracun, dan 

sebagainya. 

3. Sampah Institusi Yaitu sekolah, rumah sakit, penjara, pusat 

pemerintahan, dan lan-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sama 

dengan jenis sampah pada daerah komersial.  

4. Sampah Konstruksi atau Pembongkaran Bangunan meliputi pembuatan 

konstruksi baru, perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang 

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

5. Sampah Daerah 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   

6. Sampah Pengolah Limbah Domestik 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. 

7. Sampah Kawasan Industri  jenis sampah yang dihasilkan oleh daerah 

kawasan industri antara lain sisa  proses produksi, buangan non industri, 

dan sebagainya.  

8. Sampah Pertanian Jenis sampah yang dihasilkan antara lain sisa 

makanan busuk, sisa pertanian. 

 

Berdasarkan cara penanganan dan pengolahannya, jenis sampah secara 

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

a. Sampah basah (garbage), adalah sampah yang susunannya terdiri atas 

bahan organik yang mempiliki sifat cepat membusuk jika dibiarkan dalam 

keadaan basah. Contohnya adalah sisa makanan, sayuran, buah-buahan, 

dedaunan, dsb. 
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b. Sampah kering (rubbish), adalah sampah yang terdiri dari bahan anorganik 

yang sebagian besar atau seluruh bagiannya sulit membusuk. Sampah ini 

dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 

1. Sampah kering logam, contohnya : kaleng, pipa besi tua, seng dan 

segala jenis logam yang sudah usang. 

2. Sampah kering non logam, contohnya : 

i. Sampah kering yang mudah terbakar (combustible rubbish), 

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

ii. Sampah kering sulit terbakar (non combustible rubbish), 

contohnya : pecahan gelas, botol, kaca, dll. 

 

c. Sampah lembut, adalah sampah yang terdiri atas partikel-partikel kecil, 

ringan dan mempunyai sifat mudah beterbangan serta membahayakan atau 

menggangu pernapasan dan mata. Sampah tersebut terdiri atas : 

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

Misalnya serbuk dari penggergajian kayu, debu dari aktifitas pabrik, 

dll. 

2. Abu yaitu partikel-partikel yang berasal dari proses pembakaran,  

Misalnya abu kayu, abu gunung berapi , abu dari hasil pembakaran 

sampah (incinerator), dll. 

2.3 Dampak pencemaran akibat sampah 

 Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) banyak permasalahan yang dapat 

ditemui dalam pengelolaan kebersihan seperti tidak tersedianya sarana dan 

prasarana, sumber daya manusia, peraturan dan anggaran dana yang memadai, 

sehingga membuat tidak dapat menyediakan pelayanan yang baik sesuai dengan 

ketentuan teknis akibatnya pencemaran lingkungan menjadi meningkat. Berbagai 

potensi yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran akibat sampah meliputi : 
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1. Perkembangan vektor penyakit 

Tempat  sampah yang didalamnya masih terdapat sisa makanan merupakan 

sumber tempat yang sangat ideal bagi pertumbuhan vektor penyakit seperti 

lalat dan tikus. Perkembangan vektor penyakit pada TPA disebabkan oleh 

frekwensi penutupan sampah yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. 

Gangguan akibat lalat umumya dapat ditemukan hingga radius 1-2 km dari 

lokasi TPA. 

 

2. Pencemaran udara 

Sampah yang menumpuk serta tidak tertutup dan tidak segera terangkut 

merupakan sumber bau yang tidak sedap. Selain itu proses dekomposisi 

sampah di TPA secara kontinu akan menghasilkan gas seperti CO, CO2, 

CH4, H2S dan lain-lain yang secara langsung akan mencemari udara serta 

mendorong terjadinya emisi gas rumah kaca yang memiliki kontribusi 

terhadap pemanasan global. 

 

3. Pencemaran air 

Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial 

menghasilkan leachate terutama pada saat turun hujan. Aliran leachate yang 

mengalir kesaluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya 

pencemaran air dan air tanah. 

 

4. Pencemaran tanah 

Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik akan membuat 

lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah 

organik dan mungkin juga mengandung bahan buangan berbahaya (B3) 

yang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai terdegradasi. 

 

5. Gangguan estetika 

Lahan yang terisi sampah secara terbuka akan menimbulkan kesan 

pandangan yang sangat buruk dan tidak enak sehingga mempengaruhi 
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estetika lingkungan sekitarnya. Sarana pengumpulan dan pengangkutan 

yang tidak terawat dengan baik merupakan sumber pandangan yang tidak 

baik. 

 

6. Kemacetan lalu lintas 

Lokasi penempatan sarana prasarana pengumpulan sampah yang berdekatan 

dengan sumber potensial seperti pasar, pertokoan dan lain-lain berpotensi 

menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas akibat kegiatan bongkar 

muat sampah yang dilakukan.  

 

7. Gangguan kebisingan 

Gangguan kebisingan ini lebih disebabkan karena adanya kegiatan operasi 

kendaraan alat berat dalam TPA (baik angkutan pengangkut sampah 

maupun kendaraan yang digunakan meratakan dan atau memadatkan 

sampah). 

 

8. Dampak sosial 

Hampir tidak ada orang yang akan merasa senang dengan adanya 

pembangunan tempat pembuangan sampah di dekat permukimannya. 

Keresahan warga setempat diakibatkan oleh gangguan-gangguan yang telah 

disebutkan diatas. 

 

2.4  Pengolahan sampah 

Pengolahan Sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan 

menurut UU No. 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk 

sampah dengan mengubah karakteristik, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah 

merupakan kegiatan yang dimnaksud untuk mengurangi jumlah sampah, disamping 

memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur 

ulang, produk lain dan energi). Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa 

pengomposan, recycling/daur ulang, pembakaran (insinersi), dan lain-lain. 
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Pengolahan sampah secara umum merupakan proses transformasi sampah baik 

secara fisik, kimia, maupun biologi. Masing- masing definisi dari proses 

transformasi tersebut adalah  

1. Transformasi fisik 

Perubahan sampah secara fisik melalui beberapa cara yaitu : 

 Pemisahan komponen sampah dilakukan secara manual atau mekanis, 

sampah yang bersifatheterogen dipisahkan menjadi komponen – 

komponennya, sehingga bersifat lebih homogen. Langkah ini dilakukan 

untuk keperluan daur ulang.demikian pula sampah yang bersifat berbahaya 

dan beracun (misalnya sampah laboratorium berupa sisa-sisa zat kimia) 

sedapat mungkin dipisahkan dari jenis sampah lainnya, untuk kemudian 

diangkut ketempat pembuangan khusus. 

 Mengurangi volume sampah dengan pemadatan atau kompaksi dilakukan 

dengan tekanan / kompaksi bertujuan unuk menekan kebutuhan ruang 

sehingga mempermudah penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan, 

Reduksi volume juga bermkanfaat untyuk mengurangi biaya pengangkutan 

dan pembuangan. Jenis sampah yang perlu reduksi volume antara lain : 

kiertas, karton, plastic, kaleng 

 Mereduksi ukuran dari sampah  dengan proses pencacahan bertujuan 

hamper sama dengan proses kompaksi dan bertujuan memperluas 

permukaan kontak dari komponen sampah. 

 

2. Transformasi kimia 

 Perubahan bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip 

proses pembakaran atau insenerasi. Proses pembakaran sampah dapat 

didefinisikan sebagai pengubahan bentuk sampah padat menjadi fase gas, 

cair, dan produk padat yang terkonversi, dengan pelepasan energi panas 

proses pembakaaran ini sangat dipengaruhi oleh karekteristik dan komposisi 

sampah yaitu  

1. Nilai kalor dari sampah, dimana semakin tnggi nilai kalor sampah maka 

akan semakin mudah proses pembakaran berlangsung  
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2. Kadar air sampah, semakin kecil kadar air maka akan semakin mudah 

prosespembakaran berlangsung. 

3. Ukuran partikel, semakin luas permukan kontak dari partikel  sampah maka 

semakin mudah sampah terbakar. 

Jenis pembakaran dapat dibedakan atas : 

 Pembakaran Stoikhiometrik, yaitu pembakaran yang dilakukan dengan 

suplai udara / oksigen yang sesuai  dengan kebutuhan untuk pembakaran 

sempurna. 

 Pembakaran dengan udara berlebih, yaitu pembakaran yang dilakukan 

dengan suplai udara yang melebihi kebutuhan untuk berlangsungnya 

pembakaran sempurna.  

 Gasifikasi, yaitu proses pembakaran dengan cara parsial  pada kondisi 

substoikhiometrik, dimana produknya adalah gas-gas CO, H2, dan 

hidrokarbon. 

 

3. Transformasi Biologi 

Perubahan bentuk sampah dengan memanfaatkan aktifitas 

mikroorganisme untuk mendekomposisikan sampah menjadi bahan stabil 

yaitu kompos. Teknik biotransformasi yang umum dikenal adalah : 

 Komposting secara  aerobic ( produk berupa kompos ) 

 Penguraian secara anaerobic ( produk berupa gas metana, CO₂, dan gas-gas 

lain, humus atau lumpur). 

 

2.5  Timbulan Sampah 

 Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan 

dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu (Depatemen PU, 

2004). Jika digunakan satuan volume, derajat pewadahan ( densitas sampah) harus 

dicantumkan. Oleh karena itu , lebih baik digunakan satuan berat karena 

ketelitiannya lebih tinggi dan tidak perlu memperhatikan derajat pemadatan. 

Timbulan sampah ini biasa dinyatakan sebagai : 
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 Satuan berat : Kg/o/hari, Kg/m²/hari, Kg/bed/hari dan sebagainya 

 Satuan volume : L/o/hari, L/m²/hari, L/bed/hari dan sebagainya 

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 tinggi tingkat hidup masyarakat, makin besar 

timbulan sampahnya 

 Musim: di negara Barat, timbulan sampah akan mencapai angka minimum 

pada musim panas 

 Cara hidup dan mobilitas penduduk 

 Iklim: di negara Barat, debu hasil pembakaran alat pemanas akan bertambah 

pada musim dingin 

 Cara penanganan makanannya. 

Beberapa studi memberikan angka timbulan sampah kota di Indonesia berkisar 

antara 2-3 liter/orang/hari dengan densitas 200-300 kg/m3 dan komposisi sampah 

organik 70-80%.Menurut SNI 19 -3964 -1994, bila pengamatan lapangan belum 

tersedia, maka untuk menghitung besaran sistem, dapat digunakan angka timbulan 

sampah sebagai berikut 

 Satuan timbulan sampah kota besar = 2– 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 – 0,5 

kg/orang/hari 

 Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 – 2 L/orang/hari, atau = 0,3 

– 0,4 kg/orang/hari 

Karena timbulan sampah dari sebuah kota sebagian besar berasal dari rumah 

tangga, maka untuk perhitungan secara cepat satuan timbulan sampah tersebut 

dapat dianggap sudah meliputi sampah yang ditimbulkan oleh setiap orang dalam 

berbagai kegiatan dan berbagai lokasi, baik saat di rumah, jalan, pasar, hotel, taman, 



15 
 

 
 

kantor dsb. Namun tambah besar sebuah kota, maka tambah mengecil porsi sampah 

dari permukiman, dan tambah membesar porsi sampah non-permukiman, sehingga 

asumsi tersebut di atas perlu penyesuaian. Berikut tabel besaran timbulan sampah 

dikota Malang tahun 2013 pada tabel 2.1, sedangkan besaran timbulan sampah di 

beberapa negara dan kota besar di indonesia dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 

2.3 

Tabel 2.2 Timbulan Kota Malang, 2013   

No Asal Sampah Jumlah Ton / Hari 

1 Penduduk kota Malang 898,558 x 0,5 kg 449,28 

2 Warga yang bukan sebagai penduduk : 300.000 x 0,5 kg 150 

3 Jalan, komersial, pasar dan insudtri (10% x penduduk) 44,93 

4 Sampah dari sumber lain 15 

 Jumlah 659,21 

Sumber : DKP kota Malang tahun 2013 

Tabel 2.3 Timbulan Sampah di Beberapa Negara 

Kota Timbulan (Kg/orang/hari) 

Paris 1,100 

Damaskus 0,635 

Fes 0,625 

Rabat 0,550 

Konakry 0,440 

Karachi 0,550 

Singapura 0,870 

Manila 0,550 

Jakarta 0,650 

 Sumber : Diktat Kuliah TL- 3104 FTSL ITB 
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Tabel 2.4 Timbulan Sampah di Beberapa Kota di Indonesia 

Kota Liter/o/hari Kg/o/hari 

Jakarta 2,60 0,65 

Surabaya 2,40 0,60 

Semarang 1,80 0,45 

Bandung 3,30 0,83 

Surakarta 3,20 0,60 

U.Pandang 2,40 0,60 

Sumber : Diktat Kuliah TL – 3104 FTSL ITB 

Data timbulan sampah sangat penting untuk diketahui karena berpengaruh untuk 

menentukan fasilitas pengelolaan sampah beserta kapasitasnya contoh fasilitas 

peralatan, kendaraan pengankut, rute angkutan, fasilitas daur ulang, luas dan jenis 

TPA. 

Menurut Damanhuri dan Padmi (2010) sumber timbulan sampah dapat dibagi 

sebagai berikut. 

1. Sampah yang berasal dari pemukiman 

Sam pah ini terdiri dari ;limbah kegiatan rumah tangga baik keluarga besar 

ataupun keluarga kecil. Sampah ini terdiri dari sampah makanan, plastik, 

kertas, kayu,kaleng, kaca,alumunium, sampah elektronik, dan ban 

2. Sampah pusat perdagangan 

Sampah ini terdiri dari sampah-sampah hasil aktifitas di pusat kota seperti 

toko, pasar, restoran, kantor, hotel dan sebagainya yang dihasilkan sampah 

seperti kertas, plastik, kayu logam, limbah pemukiman dan sampah sisa 

makanan 

3. Sampah institusional  
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Sampah ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktifitas institusi seperti 

sekolah, rumah sakit, puskesmas, penjara, pusat pemerintahan, dan 

sebagainya yang umum nya menghasilokan sampah sama dengan pada 

sampah yang ada di pemukiman. Khusus untuk sampah rumah sakit dan 

puskesmas biasa nya di tangani khusus dan diproses secara terpisah dengan 

sampah lain. 

4. Sampah konstruksi 

Sampah iui terdiri dari limbah hasil aktifitas konstruksi seprti sampah dari 

pembangunan konstruksi, perbaikan jalan, perbaikan bangunan, dan 

sebagainya sampah yang dihasilkan adalah sampah kayu, beton dan puing-

puing sisa perbaikan. 

5. Sampah pelayanan umum 

Sampah ini berasal dari limbah hasil akttifitas pelayanan umum seperti 

tempat ibadah, tempat rekreasi, tempat olahraga, dan sebagainya yang 

umum nya menghasilkan sampah organik. 

6. Sampah instalasi pengolahan 

Sampah ini berasal dari limbah hasil aktifitas instalasi pengolahan contoh 

instalasi pengolahan air bersih, air kotor, dan limbah industri yang biasa nya 

berupa lumpur ataupun limbah buangan yang telah diolah.  

7. Sampah industri 

Sampah ini berasal dari limbah hasil aktifitas pabrik, konstruksi, industri, 

berat dan ringan, instalasi kimia, pusat pembangkit listrik dan lain lain 

8. Sampah perkebunan.  

Sampah ini berasal dari perkebunan pertanian dan peternakan contoh 

jerami, sisa sayuran, dan kotoran hewan yang biasa nya bisa diolah menjadi 

pupuk.  

 

2.4.1 Pengukuran Timbulan Sampah 

Metode ini dilakukan dengan cara mengukur langsung satuan timbulan 

sampah dari sejumlah sampel (rumah tangga dan non rumah tangga) yang 

ditentukan secara random-proporsional selama 8 hari berturut-turut. Metode ini 
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sesuai dengan SNI 19-3964-1994 tentang pengambilan dan pengukuran contoh 

timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Untuk penentuan jumlah pemukiman 

atau jumlah rumah yang akan dibuat sampling selama 8 hari sebagai berikut : 

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

berdasarkan rumus persamaan 2.1 dan persamaan 2.2. 

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

Keterangan : 

      S = Jumlah contoh (jiwa) 

    Cd = Koefisien perumahan  

    1.0  = Kota Besar 

    0.5 = Kota kecil / Kota sedang 

     Ps = Populasi (jiwa) 

Kemudian hasil S dimasukkan dalam persamaan berikut: 

K = 
𝑺

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

Keterangan : 

       K = Jumlah contoh (KK) 

       N = Jumlah jiwa per keluarga (5) 

2. Jumlah contoh timbulan sampah dari perumahan. 

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

(2) contoh dari perumahan semi permanen = (S2 × 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%) 

       S3  = Proporsi jumlah KK perumahan non permanen dalam (45%) 
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        S  = Jumlah contoh jiwa 

        N  = Jumlah jiwa per keluarga 

        K  = Jumlah KK 

Alat yang dipergunakan dalam pengambilan sampel timbulan sampah 

dilakukan dengan menggunakan kotak berukuran 20 cm x 20 cm x 100 cm dengan 

diangkat setinggi ± 30 cm dan dijatuhkan sebanyak tiga kali. Kemudian beberapa 

hal yang akan didata meliputi berat alat, berat sampel sampah, tinggi sampah dalam 

alat dan tinggi sampah setelah dilakukan kompaksi. 

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 yaitu selama 10 tahun kedepan. 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) 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 Persamaan 2.3. 

      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,  
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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. Perhitungan perkembangan penduduk 

pada tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2.4. 

      Pn = Po (1+r)n ……….……….……….……….……….……….………. (2.4) 

      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 

Metode ini menganggap 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. Perhitungan perkembangan penduduk pada tahun-

tahun berikutnya dapat dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2.5 – 2.7. 

     Pn = a + b.x ……….……….……….……….……….……….…………(2.5) 

     Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n, 

       x = beda yang dihitung pada tahun dasar, 

      a/b  = dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut : 

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

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

                        n . ∑x2 – (∑x)2 

Nantinya proyeksi pertumbuhan penduduk dipilih berdasarkan nilai Sd 

(standar deviasi / sample standard deviation) yang nilainya paling kecil dari ketiga 

metode yang digunakan. Rumus standar deviasi (Sd) adalah : 

    (Sd) = √
Σ ( 𝑌𝑖−𝑌𝑚𝑒𝑎𝑛)2

𝑛−1
…………………………………………….(2.8) 

 

 Timbulan sampah menurut SNI 19-3964-1994 di klasifikasikan menjadi 3 

jenis yaitu ukuran kecil, sedang dan besar. Kota kecil yang berpenduduk kurang 

dari 100.000 jiwa kota sedang berada lebih besar dari 100.000 jiwa dan kurang 

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

jiwa. Dengan begitu desa sitirejo yang berpenduduk 8045 jiwa termasuk dalam 

golongan kota kecil yang dimana  

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

kg/org/hari 

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

0,4 kg/orang hari 

 Dalam  menghitung timbulan sampah yang perlu kita ketahui terlebih 

dahulu adalah  

1. Laju generasi sampah (Ltr/orang/hari atau kg/orang/hari) 

2. Laju generasi sampah setiap sumber (Ltr/unit/hari) 

Volume timbulan sampah rata rata per hari digunakan pendekatan sebagai 

berikut 

 V = 
𝑽𝒔

𝒑
 

dimana   

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

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

P = jumlah penduduk 
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 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 

 

2.6 Komposisi Sampah 

Pengelompokan berikutnya yang juga sering dilakukan adalah berdasarkan 

komposisinya, misalnya dinyatakan sebagai % berat (biasanya berat basah) atau % 

volume (basah) dari kertas, kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan, 

dan lain-lain. Komposisi dan sifat -sifat sampah menggambarkan keanekaragaman 

aktivitas manusia.Berdasarkan sifat-sifat biologis dan kimianya, sampah dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

 Sampah yang dapat membusuk (garbage), seperti sisa makanan, daun, 

sampah kebun, sampah pasar, sampah pertanian, dan lain-lain 

 Sampah yang tidak membusuk (refuse), seperti plastik, kertas, karet, gelas, 

logam, kaca, dan sebagainya 

 Sampah yang berupa debu dan abu 

Sampah yang mengandung zat-zat kimia atau zat fisis yang berbahaya. Disamping 

berasal dari industri atau pabrik-pabrik, sampah jenis ini banyak pula dihasilkan 

dari kegiatan kota termasuk dari rumah tangga. Selain menurut sumber dan jenis 

nya, sampah juga dikelompokkan menurut komposisinya berikut  tabel komposisi 

sampah di beberapa kota besar ditunjukan oleh tabel 2.4 
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Tabel 2.5  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 3 6,1 6,2 6 8,6 

Lain – lain 11 32,6 29,4 8 6,1 

Sumber : Widyatmoko menghindrai mengolah dan menyingkirkan sampah 

Dalam damanhuri dan padmi (2010) menggambarkan tipikal komposisi sampah 

pemukiman atau sampah domestik dikota negara maju,dapat dilihat pada tabel 2.5 

Tabel 2.6 Komposisi Sampah Domestik 

Kategori Sampah % Berat % Volume 

Kertas dan bahan- bahan kertas 32,98 62,61 

Kayu / produksi kayu 0,38 0,15 

Plastik, kulit, dan produk karet 6,84 9,06 

Kain dan produksi tekstil 6,36 5,1 

Gelas 16,06 5,31 

Logam 10,74 9,12 

Bahan batu, pasir 0,26 0,07 

Sampah Organik 26,38 8,58 

Sumber : Diktat Kuliah TL- 3104 FTSL ITB 

Sampah yang tidak membusuk atau refuse pada umumnya terdiri atas 

bahan-bahan kertas, logam, plastik, gelas, kaca, dan lain-lain. Refuse sebaiknya 

didaur ulang, apabila tidak maka diperlukan proses lain untuk memusnahkannya, 
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seperti pembakaran. Namun pembakaran refuse ini juga memerlukan penanganan 

lebih lanjut, dan berpotensi sebagai sumber pencemaran udara yang bermasalah, 

khususnya bila mengandung plastik. Kelompok sampah ini dikenal pula sebagai 

sampah kering, atau sering pula disebut sebagai sampah anorganik. 

Di negara beriklim dingin, sampah berupa debu dan abu banyak dihasilkan sebagai 

produk hasil pembakaran, baik pembakaran bahan bakar untuk pemanas ruangan, 

maupun abu hasil pembakaran sampah dari insinerator. Abu debu di negara tropis 

seperti Indonesia, banyak berasal dari penyapuan jalan-jalan umum. Selama tidak 

mengandung zat beracun, abu tidak terlalu berbahaya terhadap lingkungan dan 

masyarakat. Namun, abu yang berukuran <10 µm dapat memasuki saluran 

pernafasan dan menyebabkan penyakit pneumoconiosis. 

Sampah berbahaya adalah semua sampah yang mengandung bahan beracun bagi 

manusia, flora, dan fauna. Sampah ini pada umumnya terdiri atas zat kimia organik 

maupun anorganik serta logam – log a m berat, yang kebanyakan merupakan 

buangan industri. Sampah jenis ini sebaiknya dikelola oleh suatu badan yang 

berwenang dan dikeluarkan ke lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sampah jenis ini tidak dapat dicampurkan dengan sampah kota biasa. 

Komposisi sampah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

 Cuaca: di daerah yang kandungan airnya tinggi, kelembaban sampah juga 

akan cukup tinggi 

 Frekuensi pengumpulan: semakin sering sampah dikumpulkan maka 

semakin tinggi tumpukan sampah terbentuk. Tetapi sampah organik akan 

berkurang karena membusuk, dan yang akan terus bertambah adalah kertas 

dan dan sampah kering lainnya yang sulit terdegradasi 

 Musim: jenis sampah akan ditentukan oleh musim buah-buahan yang 

sedang berlangsung 

 Tingkat sosial ekonomi: Daerah ekonomi tinggi pada umumnya 

menghasilkan sampah yang terdiri atas bahan kaleng, kertas, dsb 
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 Pendapatan per kapita: Masyarakat dari tingkat ekonomi lemah akan 

menghasilkan total sampah yang lebih sedikit dan homogen 

 Kemasan produk: kemasan produk bahan kebutuhan sehari-hari juga akan 

mempengaruhi. Negara maju seperti Amer ika tambah banyak yang 

menggunakan kertas sebagai pengemas, sedangkan negara berkembang 

seperti Indonesia banyak menggunakan plastik sebagai pengemas. 

Dengan mengetahui komposisi sampah dapat ditentukan cara pengolahan yang 

tepat dan yang paling efisien sehingga dapat diterapkan proses pengolahannya. 

Tambah sederhana pola hidup masyarakatnya, tambah banyak komponen sampah 

organik (sisa makanan, dsb). Suatu penelitian (1989) yang dilakukan di beberapa 

kota di Jawa Barat menggambarkan hal tersebut dalam skala kota. Tambah besar 

dan beraneka ragam aktivitas sebuah kota, maka tambah kecil proporsi sampah 

yang berasal dari kegiatan rumah tangga, yang umumnya didominasi sampah 

organik. Pemukiman merupakan sumber sampah terbesar dengan komposisi 

sampah basah atau sampah organik sebesar 73-78%. Dengan kondisi seperti itu 

disertai kelembaban sampah yang tinggi, maka sampah akan sangat cepat 

membusuk. 

Pengelompokan sampah yang sering dilakukan adalah menurut komposisinya 

contoh, dinyatakan sebagai % berat atau % volume dari kertas, kayu, karet, kulit 

plastik, logam, kaca, kain makanan, dan lain-lain. Cara pengolahan yang tepat dan 

yang yang paling efisien dapat ditentukan apabila diketahui komposisi sampahnya, 

sehingga dapat didapatkan proses yang tepat. Tipikal komposisi sampah menurut 

tingkat pendapatan dapat dilihat pada tabel 2.6 
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Tabel 2.7 Tipikal komposisi sampah domestik (%berat basah) 

komposisi 

Pemukiman 

(low income) 

Pemukiman 

(Midle income) 

Pemukiman 

(High income) 

Kertas 1-10 15-40 15-40 

Kaca, keramik 1-10 1-10 4-10 

Logam 1-5 1-5 3-13 

Plastik 1-5 2-6 2-10 

Kulit, karet 1-5 - - 

Kayu 1-5 - - 

Tekstil 1-5 2-10 2-10 

Sisa makanan 40-85 20-65 20-50 

Lain-lain 1-40 1-30 1-20 

Sumber : damanhuri dan padmi, 2010 

2.7  Karekteristik Sampah 

 Selain komposisi, maka karakteristik lain yang biasa ditampilkan dalam 

penanganan sampah adalah karakteritik fisika dan kimia. Karakteristik tersebut 

sangat bervariasi, tergantung pada komponen-komponen sampah. Kekhasan 

sampah dari berbagai tempat/daerah serta jenisnya yang berbeda-beda 

memungkinkan sifat-sifat yang berbeda pula. Sampah kota di negara-negara yang 

sedang berkembang akan berbeda susunannya dengan sampah kota di negara-

negara maju (damanhuri dan padmi, 2010). Menurut Sulistyoweni (2002) 

karakteristik sampah perlu diketahui untuk mengevaluasi kebutuhan alat, sistem 

manajemen dan rencana, terutama penerapan pembuangan dan perlindungan 

sumber daya dan energi. Sampah di klasifikasikan menurut karakteristiknya sebagai 

berikut: 
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1. Karakteristik Fisik 

Karakteristik fisik sampah meliputi hal dibawah ini 

a. Berat jenis sampah 

Dinyatakan sebagai berat per unit (Kg/m³).dalam pengukuran berat jenis 

sampah harus disebut dimana dan dalam keadaan bagaimana sampah 

diambil sebagai sampling untuk menghitung berat spesifik sampah. Berat 

spesifik juga dipengaruhi oleh geografis, lokasi, musim, dan lama waktu 

penyimpanan. Hal ini juga sangat penting untuk mengetahui volume 

sampah yang diolah. Sebagai contoh berat jenis masing- masing 

karakteristik sampah dapat dilihat pada tabel 2.7 
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 Tabel 2.8 berat jenis masing masing karakteristik sampah 

No Karakteristik sampah Berat jenis (kg/m³) 

Rentang Tipikal 

1 Limbah makanan 120-480 290 

2 Plastik 30-130 65 

3 Kertas 30-130 85 

4 Kain 30-100 65 

5 Karet 90-200 130 

6 Karton 30-80 50 

7 Kulit 90-260 130 

8 Sampah taman 60-225 105 

9 Kayu 120-320 240 

10 Misc organik 90-360 140 

11 Kaca 160-480 195 

12 Timah 45-160 90 

13 Logam non ferrous 60-240 160 

14 Logam ferrous 120-2000 320 

    

15 Debu 320 960 

16 Limbah padat perkotaan 

uncompected 

Compacted 

  

90-180 

180-450 

130 

300 

17 Landfill (normal padat 350- 550 475 

18 Landfill (padat baik) 600-750 600 

 Sumber :sulistyoweni, 2002 
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2. Kadar kelembaban 

kadar kelembaban didefinisikan untuk massa air per unit massa sampah 

basah atau kering. Tabel 2.8 memperlihatkan kandungan kelembaban pada 

sampah perkootaan. 

Tabel 2.9 kadar kelembaban 

Komponen sampah Rentang % Tipikal% 

Limbah makanan 50-80 70 

Kertas 4-10 6 

Plastik 1-4 2 

Karton 4-8 5 

Karet 1-4 2 

Tekstil 6-15 10 

Kulit 8-12 10 

Kayu 15-40 20 

Sampah perkebunan 30-80 60 

Misc organik 10-60 25 

Timah 2-4 3 

Kaca 1-4 2 

Logam non ferrous 2-4 2 

Logam ferrous 2-6 3 

Abu, debu 6-12 8 

Limbah padat kota 15-40 20 

Sumber : Sulistyoweni,2002 

3. Ukuran partikel 

Sangat penting untuk pemrosesan akhir sampah, terutama pada tahap 

mekanis, untuki menegetahui ukuran penyaringan dan pemisahan mekanik 
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2. Karakteristik Kimia 

 Karakteristik kimia sangat berpengaruh untuk mengevaluasi proses 

alternatif dan pemulihan energi 

a. Kandungan energi 

Jumlah energi yang dibutuhkan untuk membakar limbah padat hingga 

menjadi abu dipengaruhi oleh berat limbah padat dan kadar 

kelembababnya.Tabel 2.9 menejelaskan tentang besaran tipikal dari abu 

yang dihasilkan dan jumlah energi yang diperlukan untuk membakar limbah 

padat menurut komponen sampahnya. 
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Tabel 2.10 Besaran tipikal yang akan dihasilkan 

No 
Komponen 

sampah 

Sisa akhir Energi (Kj/Kg) 

rentang Tipikal Rentang tipikal 

1 Kertas 4-8 6 11.600-18600 16.750 

2 Karton 3-6 5 13.950-17.450 16.300 

3 Plastik  6-20 10 27.900-37.200 32.600 

4 Kain 2-4 2,5 15.000-18.600 17.450 

5 Limbah makanan 2-8 5 3.500-7.000 4.650 

6 Karet  8-20 10 20.900-27.900 23.250 

7 Kulit 8-20 10 15.100-19.800 17.450 

8 Sampah taman 2-6 4,5 2.300-18.600 6.500 

9 Kayu 0,6-2 1,5 17.450-19.800 18.600 

10 Misc.organik 2-8 6 11.000-26.000 18.000 

11 Kaca 96-99 98 100-250 150 

12 Timah 96-99 98 250-1.200 700 

13 Logam nonferrous 96-99 96   

14 Logam ferrous 94-99 98 250-1.200 700 

15 Debu 60-80 70 2.300-11.650 7000 

Sumber : Sulistyoweni,2002 

b. Kandungan kimia 

Kandungan kimia dibutuhkan untuk mengetahui bahan yang mudah 

terbakar dan yang tidak mudah terbakar. Tabel 2.10 menunjukan kandungan 

unsur kimia sampah perkotaan yang mudah terbakar. 

Tabel 2.10 Kandungan unsur kimia sampah perkotaan yang mudah terbakar 

(dalam %) 
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Tabel 2.11  kandungan kimia perkotaan yang mudah terbakar 

Komponen sampah Karbon Hidrogen Oksigen Nitrogen Sulfur Abu 

Limbah makanan 48 6,4 37,6 2,6 0,4 5 

Kertas 43,5 6 44 0,3 0,2 6 

Plastik 60 7,2 22,8 - -  

Karton 44 5,9 44,6 0,3 0,2 5 

Karet  78 10 - 2 - 10 

Tekstil 55 6,6 31,2 4,6 0,15 2,5 

Kulit  60 8 11,6 10 0,4 10 

Sampah 

perkebunan 

47,8 6 38 3,4 0,3 4,5 

Kayu 49,5 6 42,7 0,2 0,1 1,5 

Misc organik 48,5 6,5 37,5 2,2 0,3 5 

Abu, debu 26,3 3 2 0,5 0,2 68 

Sumber : Sulistyoweni,2002  

2.8 Pengelolaan Sampah Terpadu 

 Menurut UU No.18 Tahun 2008 pengelolan sampah didefinisikan sebagai 

kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkeseimbangan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah. Secara menyeluruh hal yang dilakukan 

meliputi kegiatan  : 

 Pembatasan timbulan sampah 

 Daur ulang sampah 

 Pemanfaatan sampah 

 Dalam penanganan : pemilahan, pengumpulan, penganmkutan, pengolahan, 

pemrosesan akhir sampah. 
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Adapun konsep yang menangani masalah sampah secara terpadu yang dikenal 

dengan 3R yaitu   diantaranya adalah : 

1. Reduce (Mengurangi); sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang 

atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan 

material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. 

2. Reuse (Memakai kembali); sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang 

bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang 

disposable (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu 

pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Daur ulang sampah 

melalui pemisahan dan pengelompokan sampah, persiapan sampah 

untuk diguna ulang, diproses ulang, dan difabrikasi ulang; penggunaan, 

pemrosesan dan fabrikasi sampah. 

3. Recycle (Mendaur ulang); sebisa mungkin, barang-barang yg sudah 

tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur 

ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri 

rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. 

4. Replace ( Mengganti); teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah 

barang barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih 

tahan lama. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang 

lebih ramah lingkungan, Misalnya, ganti kantong keresek kita dengan 

keranjang bila berbelanja, dan jangan pergunakan styrofoam karena 

kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami. 

Menurut Damanhuri dan padmi (2010) pengelolaan sampah di indonesia khususnya 

disebuah kota mengenal 3 jenis pengelolaan yaitu 

a. Pengelolaan oleh swadaya masyarakat 

Pengelolaan sampah mulai dari sumber sampai ke tempat pengumpulan 

sampah atau ke tempat pemrosesan lainya. Di berbagai kota biasanya 

pengelolaan ini biasa nya dilakukan oleh organisasi RT/RW dengan 

kegiatan pengumpulan sampah dari bak sampah di sumber sampah, contoh 
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nya dari rumah-rumah diangkut dengan sarana yang disiapakan sendiri oleh 

masyarakat menuju ke TPS. 

 

b. Pengelolaan formal 

Pengelolaan biasanya dilakukan oleh pemerintah kota atau instansi 

termasuk swasta yang ditunjuk oleh kota. Urutan pembuangan sampah 

pertama dillakukan oleh penghasil sampah, daerah pemukiman biasanya 

dilakukan oleh RT/RW dimana sampah diangkut dari bak sampah ke TPS. 

Tahap berikutnya sampah diangkut dri TPA dengan truk yang dimiliki 

pengelola kota. Biasanya anggaran satu kota belum mampu menangani 

seluruh timbulan sampah yang terjadi. 

c. Pengelolan informal 

Terbrntuk karena adanya dorongan kebutuhan untuk bertahan sebagai 

masyarakat yang secara tidak sadar ikut berperan dalam penanganan 

sampah kota. Sistem informal memandang sampah sebagai sumber daya 

ekonomi berupa kegiatan pemungutan, pemilahan dan penjualan untuk 

didaur ulang. Rangkaian  

2.9 Kajian Aspek Terhadap Pengolahan Sampah Terpadu 

Sebagian besar pengolahan sampah terpadu memiliki kajian aspek terhadap 

bebrapa faktor kondisi yang dibagi menjadi yaitu : 

 Aspek Kelembagaan  

Beberapa kondisi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan atau institusi ( 

Dirjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan 

Permukiman 2016), adalah : 

 Sebagian besar institusi pengelola adalah berbentuk dinas dan seksi dimana 

belum punya pemisah antara oprator dan regulator. 

 Struktur organisasi yang ada belum ditunjang dengan kapasitas. 
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 Aspek Pembiayaan

Pembiayaan yang diharapakan dalam pengolahan sampah (Dirjen Cipta

karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

2016) terdiri dari :

 Investasi yang lebih memadai

 Biaya oprasional yang diperlukan masih tidak maksimal

 Tarif atau retribusi diwajibkan

 Pendapatan dari penarikan tarif atau retribusi harus terkordinasi.

 Aspek peraturan

Undang undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah lingkungan,

dapat mrngubah perilaku masyarakat secara efektif dan efisien. Beberapa

kondisi yang ada berkaitan dengan aspek hukum dan peraturan antara lain

 Belum ada penangananan sampah bagi pihak yang telah di wajibkan.

 Sosialisasi pemerintah yang masih sangat minim

 Perlu di adakannya sanksi yang tegas

 Aspek Peran Serta Masyarakat

Beberapa kondisi yang ada berkaitan dengan aspek peranan serta

masyarakat (Damanhuri, 2010) adalah :

 Kesadaran terhadap penanganan yang masih rendah

 Masyarakat yang masih minim akan informasi tentang pengolahan sampah

 Kurang nya komunikasi antara pihak-pihak terkait

 Resiko Lingkungan

Pastinya akan ada komponen yang diperkirakan akan terkena dampak akibat

adanya kegiatan pembuangan sistem penyediaan air bersih akan mencakup

(Dirjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Permukiman, 2016)

a. Geo-Fisik-Kimia

b. Biologis
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c. Sosial ekonomi budaya 

d. Prasarana umum mencakup jalan 

2.6.1 Pengurangan sampah dengan daur ulang dan pengomposan 

 Daur ulang atau recycling adalah mengembalikan suatu produk barang atau 

sisa darei suatu proses produksi kedalam siklus produksi. Upaya melakukan daur 

ulang cukup menonjol di Indonesia karena terkait dengan sektor informal. Dalam 

Recyling dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: 

a. Menggunakan ulang suatu barang (reuse) yaitumenggunakan bahan baku 

yang sama dengan tujuan sama contohnya tabung gas. 

b. Menggunakan lagi (reultilization) yaitu menggunakan bahan baku yang 

berbeda-beda untuk keperluan fisik, kimia, biologi seperti mengubah ban 

bekas menjadi suatu barang yang bisa dipakai lagi contoh diolah menjadi 

sandal jepit. 

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

pelaburan 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 pemakaian sekali pakai apabila menggunakannya. Pengomposan 

adalah termasuk pengurangan sumber daya yang dilakukan dengan cara sederhana 

yang mampu menghasilkan produk pupuk yang bisa dijual sehingga memiliki nilai 

ekonomi yang diambil dari sisa-sisa sayuran, dipotong dan dibasahi. 

Kompos dapat dikatakan sebagai bahan yang menyerupai humus yaitu 

produk pengurai bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi udara dan 

kelembaban yang cukup dapat untuk menghasilkan karbondioksida, nitrar, sulfat, 

dll. Dalam hal ini diuraikan langkah yang dapat mengelola kompos meliputi : 

pemilahan sampah organik, penyedian dan pembuatan tempat pembuat kompos. 

Pengomposan dapat dilakukan diberbagai tempat termasuk TPS ataupun TPA. 
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2.7  Desain TPST 3R 

Dalam melaksanakan penyelenggaraan TPST 3R diperlukan luias kawasan 

yang bervariasi. Untuk melayani 2000 rumah diperlukan TPST yang memiliki luas 

1000 m² dengan luas 1000 m² dapat menampung sampah dengan atau tanpa proses 

pemilahan sampah di sumber sampah. Pembangunan TPST dikawasan pemukiman 

diperlukan adanya beberapa bangunan penunjang desain banguna TPST 3R 

minimal memuat  

 Area penerimaan / Dropping area 

 Area pemilahan / separasi 

 Area pencacahan  

 Area komposting 

 Area pematangan kompos 

 Gudang kompos 

 Kantor   

 Memiliki sarana air bersih dan sanitasi 

 

2.8  Perbandingan TPST 3R Mulyorejo dan TPST 3R Sitirejo  

TPST Sitirejo merupakan binaan dari TPST Mulyorejo dari segi fasilitas 

TPST Mulyorejo pun sudah sangat maju berbeda dengan TPST Sitirejo adapun 

berbagai fasilitas yang ada di TPST Mulyorejo antara lain : Penjagaan Satpam, 

Kantor, ruang alat, Dapur umum, ruang rapat, Wc, area pengomposan, area packing 

pupuk, area pemilahan khusus sampah plastik, area pemilahan bahan kaca, area 

pemilahan limbah nasi, area pemilahan limbah kertas. Sedangkan di TPST sitirejo 

fasilitas masih kurang terkait dengan kurang nya kondisi lahan kata bapak Harmaji 

dari hasil wawancara penulis.Fasilitas yang dimiliki TPST sitirejo antara lain : 

Ruang pertemuan sekaligus kantor, area pemilahan sampah, area pemilahan sampah 

plastik, area pemilahan kaca, area pengomposan, tempat budi daya lele dan tempat 

budi daya cacing. 
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Perbedaan yang mencolok dari kedua TPST adalah dari segi proses recyle 

sampah yang dimana TPST sitirejo menggunakan sampah organik untuk budi daya 

cacing, sehingga cacing tersebut mempercepat pembusukan sehingga menjadi 

pupuk organik yang kemudian dijual untuk pemasukan kas TPST sitirejo.Selain itu 

cacing juga untuk pakan ternak lele yang kemudia lele di jual ke pengepul.Semua 

usaha itu dilakukan agar TPST sitirejo dapat membayar gaji karyawan dan sewa 

truck pengangkut sampah.Kurang nya dukungan dari dinas lingkungan hidup 

membuat warga dan perangkat desa berusaha keras untuk mempertahan kan agar 

kegiatan di TPST sitirejo tetap berjalan. Berikut foto kegiatan yang ada di kedua 

TPST. 

2.9 Nilai Ekonomi Sampah 

 Limbah atau sampah yang kita buang setiap hari sebenarnya memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi apabila kita mengetahui cara untuk mengolah nya. Dengan 

mengolah sampah kita bisa mengurangi penumpukan sampah mengurangi bau yang 

tidak sedap hingga mencegah timbul nya berbagai macam penyakit. Sampah 

apabila dimanfaatkan dengan benar akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti 

sampah yang diolah lagi menjadi kompos dan kerajinan tangan yang dapat dijual 

kembali. Menurut Handayani et all (2009), sampah mempunyai nilai ekonomi yang 

berbeda tergantung komposisi sampah masing – masing dan perlakuan nya sebelum 

penjualan entah itu dijadikan kompos atau dijadikan barang- barang kerajinan.   

Dengan pemanfaatan sampah kembali ini kita secara tidak langsung ikut 

menyukseskan program pemerintah yang sekarang sedang gencar-gencar nya 

menyerukan program penanganan sampah 3R yaitu Reuse, Reduce dan Recyle. 

Dengan adanya pemanfaatan sampah ini selain bisa mengurangi timbulan sampah 

yang setiap hari nya semakin meningkat pemanfaatan kembali sampah ini juga akan 

menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar yang belum memiliki 

pekerjaan. 




