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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sampah di Kota Malang saat ini masih dalam tahap kritis. Fakta di 

lapangan menunjukkan sampah kota masih dibuang begitu saja ke TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir) Supiturang yang saat ini sudah mencapai 

234.601,2 ton/tahunnya. Jika di hitung Kota Malang setiap tahunnya 

menyumbang sekitar 0,125% ton sampah. Beberapa Kota besar di Jawa Timur 

bila di perhitungan berdasarkan sumber Sistem Informasi Pengelolaan Sampah 

Nasional pada tahun 2017-2018 berdasarkan peringkat sampah terbanyak dari 

beberapa Kota di Jawa Timur : 

Tabel. 1.1 Peringkat Sampah Kota Jawa Timur 

No. Kota Tahun Sampah ton/hari 

1. Surabaya 2017-2018 1.477 ton/hari 

2. Malang 2017-2018 473,22 ton/hari 

3. Kediri 2017-2018 124,00 ton/hari 

4. Madiun 2017-2018 98,00 ton/hari 

5. Batu 2017-2018 90,00 ton/hari 

6. Blitar 2017-2018 59,81 ton/hari 

7. Mojokerto 2017-2018 51,11 ton/hari 

8. Probolinggo 2017-2018 50,63 ton/hari 

9. Pasuruan 2017-2018 35,51 ton/hari 

Sumber : Diolah oleh penulis, 2019 

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk penanganan sampah kota 

sendiri masih minim perhatian. Dampak yang akan muncul dari adanya 
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kekurangan tersebut akan menambah tumpukan daripada timbunan sampah 

Kota. Apalagi ditambah dari banyaknya migrasi desa-kota, pekerja yang 

datang dan pergi dari suatu kota, akan menjadi salah satu penyebab 

meningkatnya sampah Kota. Kota-kota besar yang menjadi tempat transit 

dan/atau singgah pebisnis dan orang-orang penting yang berpindah dari satu 

Kota ke Kota lainnya juga menjadi sebab nya. Masyarakat belum cukup sadar 

untuk membantu pemerintah dalam pengurangan timbulan sampah, sebab 

masalah dalam pengelolaan sampah membutuhkan penanganan yang 

kompleks. Kompleksitas penanganan sampah ini melalui lima aspek yaitu 

terdapat aspek hukum, aspek institusi, aspek pendanaan atau aspek ekonomi, 

aspek sosial-budaya serta aspek teknologi.  

Pemanfaatan yang kurang sebagai salah satu solusi dari penanganan 

dan pengurangan sampah mengakibatkan Tempat Pembuangan Akhir Kota 

Malang sudah mengalami 4 kali perubahan hingga saat ini. TPA sebelumnya 

ditutup oleh pemerintah dikarenakan oleh minimnya aktivitas pengurangan 

dan pemanfaatan timbulan sampah. Sehingga mengakibatkan penuhnya TPA 

tersebut, bahkan hanya tersisa satu TPA saat ini, yaitu TPA Supiturang yang 

juga terancam penuh meskipun sudah ada proses pelebaran lahan dari 15,5
1
 

hektar menjadi 32 hektar. 

Pengelolaan sampah dilakukan melalui beberapa proses, meliputi 

pemilahan sampah berdasarkan jenis dan zatnya, pengumpulan sampah dari 

tiap-tiap rumah, pewadahan sampah buangan dari hotel serta pasar, 

                                                           
1
 Retno Avi Astuti, “Observasi TPA Supit Urang, Mulyorejo, Malang” Pengelolaan Limbah Biologi UMM, 

(mkpengelolaanlimbahbiologiumm.blogspot.com) diakses pada 24 Januari 2019. 
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pemindahan sampah dari depoosampah yang berada di tempat pembuangan 

sementara hotel dan passar, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan 

Sampah menuju TPA , daur ulang, composting, biogas, incinerator, serta 

sistem pembuangan landfill dari timbulan sampah.  

Tabel 1.3 Sampah Harian Kota Malang 

No Kecamatan 

Jumlah 

VOLUME

/HR/M
3
 

Jumlah 

Gerobak 

Tps 

Jumlah 

Ritasi 

Truk 

Jumlah 

TPS 

1 KLOJEN 417 278 22 9 

2 BLIMBING 469,5 313 25 15 

3 KEDUNGKANDANG 394,5 263 16 9 

4 SUKUN 432 286 28 17 

5 LOWOKWARU 807 538 40 18 

Jumlah 2.520 M
3
 1.678 131 rit 68 

Sumber : Diolah oleh peneliti, dari Dinas Lingkungan Hidup, 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas, Kota Malang pada tahun 2018 setiap harinya 

menghasilkan sampah hingga 2.250 M
3.

. Dibandingkan dengan tahun 2016, 

dan 2017 masing-masing sampah harian yang dihasilkan sebanyak 1.098 M
3 

1.1133M
3
 per harinya.

2
 Peningkatan ini diakibatkan oleh pertambahan 

penduduk, yang merupakan salah satu faktor bertambahnya timbulan sampah. 

Berdasarkan data BPS Kota Malang pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota 

Malang sebanyak 895.387 jiwa, dan dikutip dari portal berita online pada 

tahun 2018 penduduk Kota Malang mengalami peningkatan hingga mencapai 

                                                           
2 Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dari UPT Angkutan 
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satu juta jiwa. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa. semakin bertambahnya 

penduduk, maka timbulan sampah juga akanmmeningkat. 

Tabel 1.2 Contoh kasus Kota Malang 

No. Contoh Kasus Tahun Keterangan 

1 Kebakaran TPA 2017 Terjadi akibat pengelolaan 

sampah menggunakan sistem 

pembuangan controlled 

landfill yang mengakibatkan 

jatuhnya korban akibat asap 

yang keluar dari bakaran 

sampah di TPA 

2 Sampah TPA Longsor 2018 Sampah yang menimbun 

tidak segera ditangani. 

3 Perubahan lokasi TPA 1988-1993 Pengelolaan sampah yang 

kurang optimal dalam 

pengurangan dan 

pemanfaatan sampah 

4    

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dikelola oleh penulis,2019 

Kota Malang dalam mengelola sampah harus berdasarkan wawasan 

lingkungan dalam sistem pembuangannya agar tidak menimbulkan dampak 

negatif. Sistem pembuangan landfill sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu 

pertama sistem open dumping dengan sistem pembuangan paling sederhana 

tanpa adanya tindak lanjut, kedua sistem controlled landfill yang mana sistem 
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ini melalui proses tahap pemadatan setiap lima atau tujuh hari sekali dan 

dilapisi menggunakan tanah, ketiga sistem sanitary landfill dimana sistem ini 

merupakan metode paling unggul dan paling diminati, namun banyak 

membutuhkan biaya karena setiap hari dilakukan pemadatan dan pelapisan 

menggunakan tanah serta pada tiap-tiap sel diberi pipa penangkap gas metan. 

Salah satu contohnya dapat dilihat pada metode pembuangan sampah terbuka 

(open dumping) di TPA Supiturang yang kini sudah mulai beralih ke sistem 

pengolahan sampah sanitary landfill. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki 

kekurangan yang ada di TPA saat ini karena dapat menyebabkan berbagai 

macam kerusakan. Dilakukan agar kandungan air tanah tidak rusak 

disebabkan oleh lechate yang masuk kedalam lapisan tanah. Selain itu agar 

udara juga tidak tercemar oleh penyebaran gas metan di udara bebas yang 

dapat merusak ozon yang mengakibatkan global warming. 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Sampah yang menjelaskan tugas pemerintah daerah pada Pasal 7b 

menyatakan bahwa, “Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi 

pengurangan serta penanganan sampah”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa 

tugas Pemerintah Daerah ialah mengembangkan teknologi sebagai salah satu 

cara terbaik untuk mengurangi serta memanfaatkan sampah di Kota Malang. 

Tidak hanya sampai disitu, berbagai cara yang harus dilakukan oleh 

pemerintah untuk masyarakat agar lebih menjaga kebersihan lingkungan, 

melakukan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, serta 

pemanfaatan kembali sampah, kemudian memberikan dukungan teknologi dan 

sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kota Malang sendiri. 
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Sedangkan, penanganan dalam pengelolaan sampah merupakan bentuk 

pemanfaatan serta daur ulang sampah dalam mengurangi residu sampah. Hal 

itu perlu dilakukan sebelum adanya pengangkutan sampah menuju TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir). Tujuannya adalah untuk memperpanjang umur 

TPA, perwujudan dari keperdulian terhadap kelestarian lingkungan, serta 

meminimalisir kerusakan terhadap armada angkutan sampah. Dalam hal ini 

pengangkutan sampah apabila melebihi kapasitas dapat menyebabkan 

kerusakan yang lebih cepat dibandingkan dengan pengangkutan yang 

dilakukan sesuai dengan  kapasitasnya.  

Pada praktiknya, Indonesia mengaplikasikan 4 teknologi dalam  

rangka mengurangi sampah, yaitu Thermal Incenerator (Pengolahan sampah 

menjadi uap; pengaliran uap ke spa dan sauna), Composting (pengolahan 

sampah menjadi pupuk; kompos untuk tanaman), waste to energy (pengolahan 

sampah menjadi energi; gas rumah tangga serta listrik), dan bio gasification 

(pengolahan sampah menjadi bahan bakar cair; pengolahan plastik menjadi 

bahan bakar bensin). Penerapan teknologi diatas sudah di aplikasikan di 

beberapa TPA di Indonesia seperti, Thermal Incenerator sudah diterapkan di  

TPA Bantar Gebang (Bekasi), TPA Sukawinatan (Palembang), dan TPA 

Suwung (Denpasar). Kemudian Composting sudah diterapkan di Kota Batu, 

Kota Malang, dan Kota Surabaya. Selanjutnya pengelolaan sampah 

menggunakan teknologi waste to energy ini sudah diterapkan di TPA 

Supiturang (Malang), dan TPA Benowo (Surabaya). Dan yang terakhir 
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teknologi bio gasification  sudah diterapkan di Kota Sidoarjo yang bekerja 

sama dengan Unilever.
3
 

Banyak teknologi yang diterapkan di Indonesia, namun di Kota 

Malang sendiri telah mengaplikasikan 2 dari 4 teknologi yang ada dalam 

memanfaatkan residu sampah tersebut. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah 

Kota Malang sesuai dengan Pasal 7f yang menyatakan bahwa Pemerintah 

Daerah Kota Malang juga memiliki tugas lain yaitu memfasilitasi penerapan 

teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk 

menangani dan mengurangi sampah. Pemerintah Daerah Kota Malang 

menggunakan teknologi waste to energy dalam skala kecil di wilayah Tempat 

Pembuangan Akhir saja dan composting terdapat di beberapa Kelurahan.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang, dalam hal pengelolaan 

sampah Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan 

jangka waktu pengurangan sampah. Penetapan jangka waktu tersebut 

dilakukan secara bertahap dengan cara memfasilitasi penggunaan teknologi 

yang ramah lingkungan dan memberikan dampak yang terlihat. Pembinaan 

dan pengawasan terhadap proses pengelolaan dalam pemanfaatan sampah juga 

termasuk dalam tugas dan wewenang Pemerintah Daerah selaku 

penyelenggara. Pemerintah Daerah sangat berperan penting dalam proses 

pengelolaan sampah untuk dimanfaatkan lebih lanjut. 

Pemerintah kota mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan dengan 

memanfaatkan sampah menjadi sebuah energi. Energi ini berasal dari sampah 

                                                           
3 Sumber Data dari bppt.go.id diakses 20 januari 10.58 WIB 
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yang membusuk sehingga menghasilkan gas metan. Teknologi waste to 

energy selain berguna untuk mengurangi sampah, teknologi waste to energy 

juga mendukung pemerintah dalam pembaharuan energi demi mengantisipasi 

kelangkaan energi dimasa yang akan datang. Hal ini didukung dengan 

dikeluarkannyan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan 

Energi Nasional untuk mengatasi kelangkaan energi dengan menggunakan 

energi baru dan terbarukan (EBT).
4
 Dengan begitu pemerintah daerah semakin 

galak dalam meminimalisasi sampah dengan memaksimalkan daur ulang 

sampah, dan pengomposan.
5
 Selain itu, Pemerintah juga harus merubah cara 

pandang dan  pola pikir masyarakat agar lebih mendekati kepada nuansa 

lingkungan dalam menangani sampah. Semua dilakukan semata-mata agar 

masyarakat tidak terus menerus memandang negatif mengenai penanganan 

dalam pengolahan sampah yang dianggap kotor dan menjijikan.  

Adapun batasan pada penelitian ini akan berfokus pada pengelolaan 

sampah oleh Pemerintah Daerah Kota Malang berbasis teknologi waste to 

energy yang memberikan manfaat berupa gas rumah tangga kepada 

masyarakat disekitar kawasan Tempat Pembuangan Akhir. Sesuai dengan 

penjelasan diatas bahwa sampah menjadi salah satu permasalahan penting 

yang membutuhkan penanganan khusus dalam pemanfaatannya agar memiliki 

nilai tepat guna. 

 

                                                           
4 Hartiningsih, “The Local Initiator Role in the Adoption of Biogas Energy Innovation for Household Needs 

in Rural Areas”. PAPPIPTEK. Vol. 8 No. 2 . Bina Praja, 2016 :293-304 
5 Irawan Wisnu Wardana, Junaidi, Rama Fadilah, Pradana Sahid Akbar, “Sampah Untuk Energi: Kelayakan 

Pemanfaatan Limbah Organik Dari Kantin Di Lingkungan Undip Bagi Produksi Energi Dengan 

Menggunakan Reaktor Biogas Skala Rumah Tangga”. Jurnal PRESIPITASI. Vol. 9 No. 2. 2016 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas terkait permasalahan 

persampahan Kota Malang, maka pokok permasalahan penting dikaji oleh 

peneliti mengenai pengolahan sampah berbasis WtE  adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Waste to 

energy di Kota Malang? 

2. Bagaimana kendala inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi waste 

to energy di Kota Malang? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini di rumuskan dalam sebuah pernyataan ruang lingkup 

kegiatan yang akan diangkat berdasarkan inti permasalahan yang sudah 

ditentukan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka  tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi WtE 

di Kota Malang. 

2. Untuk megetahui kendala dalam inovasi pengelolaan sampah berbasis 

teknologi waste to energy di Kota Malang? 

Manfaat penelitian pengelolaan diharapkan bisa dimanfaatkan secara teoritis 

maupun praktis bagi yang membaca,  manfaatnya adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian bisa digunakan sebagai penambah 

wawasan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan sampah dalam rangka 
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pengurangan dan penangaan sampah Kota dengan memanfaatkan sampah 

menjadi gas rumah tangga dan sebagai salah satu solusi mengurangi gas 

metan terbuang sia-sia ke udara yang bisa menjadi masalah pencemaran 

lingkungan dan efek rumah kaca. Diharapkan juga dapat menjadi referensi 

tambahan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan Pemerintah 

Daerah, khususnya Pemerintah Kota Malang dalam mengelola sampah 

Kota menjadi hal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan instansi 

pemerintah, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi hal 

yang memiliki nilai tepat guna. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi penambah wawasan dan 

menjadi referensi tambahan terkait persampahan kepada akademisi 

dalam pengelolaan sampah di Kota Malang, khususnya untuk Ilmu 

Pemerintahan. Penelitian saya adalah sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

sebagai  pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan 

sampah dalam lingkungan sehari-hari. Masyarakat juga diharapkan 

dapat membantu dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk 
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memaksimalkan proses pengolahan sampah dalam rangka mengurangi, 

dan memanfaatkan sampah.  

1.4 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual berupa kembangan konsep yang berisi jabaran 

mengenai beberapa konsep yang dimasukkan di penelitian. Adapun konsep-

konsep yang dipakai adalah : 

a. Inovasi 

  Inovasi menurut Stephen Robbins
6
 adalah sebagai suatu gagasan 

baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk 

atau proses dan jasa. Dalam hal ini gagasan-gagasan baru dihasilkan oleh 

olah pikir seseorang atau kelompok dalam mengamati fenomena yang 

sedang terjadi sehingga menghasilkan sebuah penemuan gagasan 

pemikiran, ide, serta sistem baru. Tindak lanjut dari hasil penemuan 

tersebut berupa suatu produk atau jasa dengan berbagai aktivitas seperti 

kajian, penelitian hingga percobaan yang akan melahirkan hasil lebih 

konkrit kemudian siap dikembangkan dan diimplementasikan. Apabila 

terjadi kesalahan ataupun kekurangan akan dilakukan upaya-upaya 

perbaikan untuk menyempurnakan dan memperbaiki hingga buah dari 

inovasi tersebut dirasakan manfaatnya. 

Ditambahkan dengan Mulgan&Albury yang berbeda dengan 

robbin. Hal tersebut terkait dengan perkembangan adanya penambahan 

selain dari produk dan jasa maka ditambah dengan adanya pelayanan. 

                                                           
6
 Handbook Inovasi Administrasi Negara. 2014. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Deputi Inovasi 

Administrasi Negara.. 
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Kemudian dijabarkan oleh ahli teori berupa penyebaran inovasi menurut 

Rogers yaitu menggunakan difusi inovasi.
7
 

b. Pengelolaan Sampah 

Techobanoglous mengatakan pengelolaan sampah adalah suatu 

bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, 

penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, 

pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik 

(engineering), perlindungan alam (conservation), keindahan dan 

pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap 

masyarakat.8
 

c. Waste to energy (WTE) 

  Waste to energy bukanlah sebuah metode pembuangan sampah 

melainkan sebuah cara untuk memanfaatkan sampah. Cara 

pemanfaatannya berupa perubahan limbah domestik padat menjadi energi 

untuk memulihkan sumber daya yang berguna. WTE atau bisa disebut 

juga ITF (Intermediate Treatment Facility) menurut G.Tyler Miller dan 

Scott E. Spoolman bahwa ITF ini memiliki banyak kelebihan antara lain 

besarnya volume sampah yang bisa direduksi, pengelolaan sampah 

menjadi energi (listrik, uap panas, dan gas), efektif untuk mengolah 

sampah yang berbahaya (B3), energi yang dihasilkan dapat 

diperjualbelikan, dan lebih menghemat biaya pengolahan sampah tersebut 

                                                           
7
 Muluk, Khairul. 2008. Knowledge Management Akubci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah 

Malang:Bayumedia, hlm.43 
8 Darmawan, G. 2013. Peran Unit Pelaksana Teknis (Upt) Kebersihan, Pertamanan, Dan Pemakaman (Kpp) 

Pada Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur. eJurnal 

Ilmu Pemerintahan, 1 No 4 
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dalam jumlah besar. Namun, kekurangannya yang akan terlihat yaitu 

membutuhan biaya yang cukup banyak dalam pembangunannya karena 

harga alat tersebut cukup mahal, menghasilkan emisi berbahaya bagi 

udara, dan mendorong produksi sampah dalam jumlah besar.
9
 

1.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu konsep beberapa indikator yang 

mampu menunjukkan konsep yang diinginkan dengan  harapan dapat 

mengoperasionalkan permaslahan yang terjadi selama studi lapangan. Adapun 

beberapa macam variabel yang didefinisikan secara operasional penelitian ini : 

1. Inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi  waste to energy di 

Kota Malang  

a. Perencanaan inovasi pengelolaan sampah berbasis tekologi waste to 

energy di Kota Malang 

b. Sosialisasi teknologi waste to energy terhadap masyarakat kel. 

Mulyorejo. 

c. Penerapan teknologi waste to energy untuk mengurangi dan 

menangani sampah 

d. Peran dinas lingkungan hidup dalam mencapai pengelolaan sampah 

berbasis teknologi waste to energy 

e. Pemantauan terhadap TPA melalui pemanfaatan gas metan. 

2. Hambatan Pengelolaan sampah dalam pemanfaatan gas metan 

                                                           
9 Fahmi Hermawan. 2017. Original research Paper. Penerapan Teknologi waste to energy (WTE) pada 

Rencana Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter Jakarta Utara. 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam 

penelitian ini akanberawal dari asumsi-asumsi, lensa penafsiran atau teoritis, 

kemudian dilanjutkan dengan studi terkait permasalahan riset yang meniliti 

bagaimana individu memaknai permasalahan sosial. Peneliti mengumpulkan 

data-data dari observasi dan studi lapang dengan tetap menjaga kepekaan 

terhadap masyarakat yang diteliti,. Peneliti merupakan instrumen kunci yang 

melakukaan teknik pengumpulan data melakukan penggabungan, analisi data 

yang bersifat induktif dan hasil penelitian adalah kualitatif. 
10

 

Berikut adalah uraian dari metode penelitian yang digunakan peneliti 

dalam melakukan penelititan adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian menggunakan penelitian deskriptif 

dengan studi lapang. Data yang diambil merupakan data nyata yang 

terjadi (fakta). Dalam penelitian tidak akan menambah ataupun 

mengurangi kejadian apa saja yang terjadi selama turun lapang. Dalam 

penelitian terdapat upaya deskripsi, analisis, mencatat, dan 

menginterpretasi real condition. Penelitian bertujuan memperoleh 

informasi mengenai real situation untuk menjadi bahan informasi.  

Peneliti  akan menjabarkan mengenai inovasi pengelolaan sampah 

yang di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota 

Malang mengunakan teknologi waste to energy menjadi gas rumah 

tangga. Melalui pengumpulan data tersebut dengan berbagai macam 

                                                           
10

 Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: alfabeta, hlm. 8-9 
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sumber informasi atau sumber informasi majemuk, sehingga peneliti 

dapat  melaporkannya dengan tulisan deskripsi kasus menggunakan tema 

khusus.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 

yaitu data primer dan data sekunder yang dijabarkan sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Dalam penelitian ini data primer dipakai sebagai bukti konkrit dan 

data-data ini diambil secara langsung saat wawancara bersama 

narasumber, dan observasi saat melakukaan kegiatan turun lapang. Sumber 

data pertama berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, data ini 

mengenai kebijakan dalam mengelola sampah Kota berbasis teknologi 

waste to energy serta kendala yang dialami selama pelaksaan kegiatan 

pengolahan sampah berbasis teknologi waste to energy tersebut. 

Kemudian selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir 

Supiturang, data-data yang akan di ambil yaitu mengenai pelaksanaan di 

lapangan mengenai pemanfaatan sampah menggunakan teknologi waste to 

energy ini dalam menghasilkan gas metan, dan sumber yang terakhir dari 

masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir Supiturang mengenai 

manfaat gas rumah tangga yang dirasakan oleh warga sekitar. 

b. Data Sekunder 

Data yang digunakakan dalam penelitian ini merupakan data tambahan 

yang didapat melalui buku berbasis pemerintahan mengenai tata kelola 

perkotaan dan lingkungan,  jurnal-jurnal terkait dengan penelitian 
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terdahulu ataupun mengenai pengelolaan sampah dan teknologi dalam 

pemanfaatan sampah, website, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 

20132018, serta Peraturan Daerah Kota Malang No 10 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Sampah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengugmpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi dapat di maknai sebagai metode mengumpulkan data 

dengan melakukan berbagai usaha pengamatan secara langsung ke tempat 

yang akan dikaji.
11

 Peneliti menggunakan teknik observasi studi lapangan 

secara langsung. Peneliti akan melihat kenyataan dilapangan dengan 

bantuan dari pelaksana kebijakan serta pelaksana teknis. Dalam hal ini 

peneliti akan mengobservasi mengenai pemanfaatan sampah oleh 

pemerintah daerah Kota Malang menjadi gas rumah tangga dalam rangka 

pemanfaatan sampah kota. 

b. Wawancara 

Wawancara sebagai sarana komunikasi yang dilakukan antar peneliti 

atau yang memerlukan data dengan narasumber. Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

dengan topik tertentu. Peneliti akan melakukan wawancara dengan 

narasumber terkait yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota 

                                                           
11 Arikunto.S, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek; Jakarta:Rineka Ciota, hal 

124. 
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Malang. Wawancara yang peneliti lakukan akan disesuaikan dengan key 

informan terkait permasalahan yang diangkat. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan peneliti dalam memperoleh data atau 

informasi terkait kajian yang di letiti, peneliti dapat melakukan pencatatan 

terhadap arsip data, laporan, maupun data yang relevan di peroleh dari data 

sekunder dan data primer. Dalam hal ni data yang diperoleh dapat berupa 

Undang-Undang, Peraturan Darah, jurnal serta penelitian terdahulu 

mengenai pengelolaan sampah menjadi energi yang dikelola oleh 

pemerintah daerah. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian atau key informan dalam penelitian sesuai 

dengan fokus peneliti mengenai pengelolaan sampah menjadi energi gas 

metan yang bermanfaat sebagai gas rumah tangga masyarakat di TPA 

Supiturang. Dengan demikian dalam mendapatkan informasi yang valid 

dan relevan, maka subyek penelitan yang di pilih oleh peneliti adalah : 

a) Kepala Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang 

b) Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuang Akhir  

Supiturang 

c) Pelaksana Teknis Pengelola Sampah menjadi Energi 

d) Masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir Supiturang 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang  

Jl. Bingkil No 1, Kota Malang, Jawa Timur serta  Unit Pelaksana Teknis 
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Tempat Pembuangan Akhir Supiturang Jl. Rawisari, Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini mengunakan teknik analisis data 

kualitatif mengenai inovasi pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah 

Kota Malang menggunakan teknologi pemanfaatan sampah menjadi energi 

gas. Hasil gas metan di aktifkan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai gas 

rumah tangga oleh masyarakat sekitar TPA Supiturang. Penulis 

menggumnakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman.
12

 

Adapun proses yang dilakukan dalam analisis ini sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menjadi salah satu hal dalam analisis data. 

Pengumpulan data menjadi jalan pertama dalam penelitian melalui studi 

dokumentasi dan wawancara. Awal mula peneliti melakukan analisa dari 

data-data yang diperoleh baik dari studi dokumentasi, wawancara maupun 

studi lapangan. Kemudian data yang sudah dikumpulkan dimasukan 

pembahasan berdasarkan judul yang peneliti angkat.   

b. Reduksi Data 

Proses untuk merangkum dan memilah data-data yang sudah diperoleh 

pada saat mengumpulkan data sesuai data yang dibutuhkan. Merangkum 

inti dalam penelitian yang bermanfaat mempertajam analisa untuk 

mengkategorikannya. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran secara 

spesifik dan mempermudah peneliti untuk tetap fokus dengan bahasan 

                                                           
12

 Matthew, Milles B dan A, Michael Hurberman, 2007, Analisis Data Kualitatif. Jakarta: 
Universitas Indonesia, Hlm. 67. 
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yang di angkat dan menyisihkan data yang tidak relevan terkait 

Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah menggunakan teknologi 

waste to energy. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data yang merupakan hasil dari mereduksi data yang 

didapatkan, kemudian ditampilkan dalam bentuk naratif, bagan, tabel 

hingga diagram alur. Dalam hal ini penyajian data termasuk salah satu 

tolak ukur tercapainya analisis data yang valid. Sehingga, peneliti akan 

lebih mudah dalam mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk 

tabel, bagan, matriks dan diagram. Peneliti akan menarasi informasi-

informasi yang didapat saat observasi lapang. 

d. Penarikan Kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan sebagai tahap terakhir sebuah penelitian dari 

kumpulan data yang diambil di lapangan setelah melewati tahap analisis 

melalui penyajian data. Maka dalam tahapan ini penarikan kesimpulan 

berisi penjelasan akhir dari pemecahan masalah secara lebih rinci, singkat 

dan jelas. 

 


