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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu hal. Tema yang diangkat dalam 

penelitian terdahulu sangat berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu 

dimaksudkan untuk mengetahui hasil dan menambah kajian informasi serta 

temuan-temuan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi bahan tambahan dalam penelitian ini diantaranya; 

 Pertama, Ana Puji Lestari, Mochammad Saleh, dan Abdullah Said 

melakukan penelitian dengan judul program inovasi pengelolaan sampah di Kota 

malang. Ketiga peneliti melakukan penelitian terkait program inovasi pengelolaan 

sampah apa saja yang sudah diterapkan di kota malang, keberhasilan dan dampak 

program inovasi pengelolaan sampah terhadap masyarakat kota malang, faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan program inovasi pengelolaan sampah di 

kota malang.  

 Strategi untuk melaksanakan program inovasi yang diteliti DKP mendekati 

dan mengajak pennggiat lingkungan untuk berpartisipasi dalam pengembangan 

inovasi. Bentuk-bentuk inovasi yang di jalankan di kota Malang berasal dari DKP 

sesuai hasil penelitian yaitu pemanfaatan gas metan sebagai bahan bakar. 

Sedangkan yang berasal dari masyarakat adalah budidaya cacing, pembuatan 

kompos, dan pembuatan etanol. Penelitian Ana, dkk belum ada kerjasama dengan 

swasta ataupun pihak ketiga sebagai partner mengelola sampah. Berbeda dengan 

penelitian yang saya lakukan yaitu saat ini DLH menerima hibah program dari 
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kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat berupa pembangunan sistem 

pembuangan sanitary landfill dengan perbaharuan aliran penyebaran gas metan 

dengan bantuan dana dari negara Jerman.  

  Kedua,  Rizqi Puteri Mahyudin merupakan soerang penulis karya ilmiah 

berjudul kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di 

TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Menurut penelitian Rizqi dalam melihat 

permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia terdapat beberapa indikator yang 

mempengaruhi yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan 

pengelolaan sampah rendah, tempat pembuangan akhir terbatas jumlah kapasitas 

lahan, intitusi yang menangani pengelolaan sampah, serta permasalahan biaya. 

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut dibutuhkan pengelolaan sampah yanag 

melalui proses pengolahan sampah teratur. Pengelolaan sampah yang tidak 

dilakukan dari hulu-hilir mengakibatkan banyak pihak yang terhambat maka 

dalam penelitian saya DLH melakukan sosialisasi ke kecamatan, kelurahan hingga 

penggiat lingkungan agar pengolahan sampah tidak hanya menjadi beban pada 

institusi pemerintah saja. 

Dampak lingkungan TPA yang mucul menjadi salah satu penghambat 

masyarakat untukmenerima pembangunan TPA.  Sistem pembuangan juga 

menggunakan open dumping dan controlled landfill sehingga menyebabkan 

berkenaan dengan keselamatan, membahayakan kesehatan, kebersihan lingkungan 

serta tercemar udara dan air tanah. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu sistem 

pembuangan menggunakan sanitary landfill yang terbaru akan mengurangi 

dampak lingkungan yang timbul akibat adanya TPA. 
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Ketiga, Ahmad Sururi merupakan peneliti dan menuliskannya dalam 

bentul karya ilmiah dengan judul inovasi kebijakan publik yang meninjau secara 

konseptual dan empiris. Prasyarat mutlak inovasi kebijakan publik adalaha apabila 

terwujudnya gagasan dan iden dari pejabat publik sebagai entry point di 

implementasikannya dalam berbagai program-progaram dan kebijakan. Dalam 

penelitian Ahmad dikatakan bahwa pemerintah dalam proses formulasi kebijakan 

harus berlandaskan kepentingan masyarakat, seperti pembelanjaan anggaran harus 

terserap dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.  

Stagnansi inovasi juga masih menjadi kendala dalam berinovasi, banyak 

persoalan yang mempengaruhi seperti rendahnya kapasitas pejabat publik, 

birokrasi yang cenderung kaku dan kurang fleksibel hingga ketergantungan 

bawahan terhadap atasan dalam melakukan inisiatif dan berpartisipasi dalam 

memecahkan masalah. Secara konseptualinovasi kebijakan publik terbagi menjadi 

tiga yang pertama policy inovation: new policy direction and initiative dengan 

maksud bahwa inisiatif dan arah  kebijakan baru yaiut harus memuat sesuatu yang 

baru dalam kebijakan publik. Kemudian kedua innovation in the policy making 

process. pada konsep kedua ini yang dimaksud adalah inovasi dapat menjadi 

sebuah pengaruh dalam proses pembuatan atau dalam perumusan kebijakan. 

Selanjutnya ketiga policy no foster innovation and its diffusion, dimana 

bermaksud kebijakan yang khusus dibuat dan diciptakan untuk mendorong 

perkembangan dan penyebaran inovasi untuk berbagai sektor. Sedangkan inovasi 

kebijakan publik secara empiris memiliki beberapa jenis yaitu inovasi proses, 

inovasi metode, inovasi produk, dan inovasi kebijakan berbasis teknologi. Dalam 

penelitian saya memakai konsep ketiga dalam novasi kebijakan publik. 
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Penyebaran pelaksanaan inovasi dari kementrian pusat hingga pelimpahan 

wewenang ke dinas di daerah merupakan tujuan dari penyebaran inovasi ke 

berbagai sektor yang ada. 

Keempat, Wirya Widyawidura dan jovita Irene Pongoh meniliti terkait 

potensi waste to energy sampah perkotaan untuk kapasitas pembangkit listrik 1 

MW di propinsi DIY. Penelititan ini menjadi panduan dalam penelitian saya 

terkait kinerja dalam proses perubahan sampah menjadi sebuah energi. Penelitian 

ini menyebutkan bahwa potensi sampah organik memiliki kekuatan paling tinggi 

dalam konversi menjadi energi listrik ataupun gasifikasi. Yang pertama diungguli 

oleh sampah tanaman disusul oleh sampah dsisa makanan. Kedua sampah tersebut 

jika diolah dengan biokimia menggunakan teknologi anaerobic disgestion akan 

menghasilkan gas metana (CH4) agar dapat menjadi listrik.  

Secara teknis sampah yang ada di Indonesia merupakan sampah basah 

karena berada pada iklim tropical wet. Dengan keadaan seperti ini akan 

membantu proses konversi menjadi energi. Dari penelitian wirya dan jovita dapat 

saya ambil masukan berupa komposisis sampah dan karakteristik yang ada di 

TPA menjadi data umum dalam penentuan dalam pemilihan teknologi jenis apa 

yang cocok untuk dipakai.  

Kelima, Khairil saleh dan Hendro purnomo meneliti mengenai analisis 

efektifitas instalasi pengolahan limbah lindi di TPA Supiturang Kota malang. 

Pemaparan dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa perlu adanya 

perhitungan untuk mengetahui kondisi dan kualitas sampah yang sudah lama 

tertimbun, apabila memungkinkan dapat dijadikan tanah penutup. Kemudian 
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perencanaan sanitary landfill akan menjadi sangat baik dibandingkan dengan 

dengan sistem awal yaitu  open damping dan controlled landfill. Dalam penelitian 

saya ditemukan bahwasannya sudah diberlakukan proses perluasan dan 

pembangunan sistem pembuangan sanitary landfill yang tertata dan rapi sehingga 

dapat mengurangi apa yang menjadi kekurangan yang telah dipaparkan dalam 

penelitian terdahulu. 

2.2 Inovasi  

Inovasi merupakann suatu hal yang baru karena memiliki ide/gagasan, 

informasi, produk, perilaku hingga nilai-nilai yang dapat dirasakan oleh 

individu ataupun masyarakat. Inovasi merupakan suatu wujud kreasi dan 

implementasii dari sebuah proses, produk, layanan, hingga pada metode 

pelayanan baru seperti teknologi. Setiap inovasi akan melahirkan hasil 

keberhasilan maupun kegagalan, keberhasilan tersebut dapat dihasilkan 

apabila inovasi yang dilakukan telah memperhitungkan segala aspek dan 

resiko yang sesuai dengan pembahasannya, dan sementara kegagalan dalam 

inovasi dapat terjadi apabila tindakan yang dilakukan tidak memperhitungkan 

segala aspek pendukung disekitarnya.  

Menurut Stephen Robbins
13

 Inovasi merupakan sebuah gagasan baru 

yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau 

prosess 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 ngagasan pemikiran, ide, 

                                                           
13 Handbook Inovasi Administrasi Negara. 2014. Pusat Inovasi layanan Publik Kedeputi Inovasi Administrasi 

Negara. 
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hingga pada sistem baru. Sebuah pemikiran muncul melalui seseorang yang 

merupakan keseluruhan daripada dirinya yang termasuk didalamnya berupa 

akal budi dan pergerakan mental mengenai pengertian-pengertian baru dengan 

penghubung antara diketahui dan tidak diketahui. Pemikiran dapat 

berkembang bersumber dari pemikiran itu sendiri dan juga informasi yang 

diperoleh dan disimpan dalam bentuk pengertian-pengertian.  

Serangkaian pemikiran berupa pengertian-pengertian yang digabungkan 

menjadi sebuah  ide yang dituangkan dalam bentuk konsep-konsep dengan 

tulisan maupun gambaran nyata. Ide menjadi satu bagian penting untuk 

mewujudkan sebuah pemikiran, melalui ide dapat tercipta sebuah karya cipta 

untuk menyelesaikan sebuah masalah dan menjadi solusi usaha, kegiatan, dan 

pekerjaan manusia.  Kemudian konsep dalam tulisan ataupun gambaran 

menjadi karya cipta nyata dapat diwujudkan melalui gabungan dari beberapa 

komponen yang disatukan untuk mencapai sebuah tujuan. Hal ini disebut juga 

dengan sistem.    

Tindak lanjut dari ide yang diaplikasikan dalam bentuk sistem bisa 

berupa suatu produk atau jasa melalui berbagai aktivitas. Kegiatan 

penyelesaian dilakukan melewati proses kajian, penelitian hingga percobaan 

yang akan melahirkan hasil nyata dengan ketepatan yang lebih baik. Kegiatan 

ini yang diawali dengan penelitian, dilanjutkan dengan pengembangan 

dan/atau perekayasaan yang bermaksud mengembangkan penerapan praktis 

nilai dan juga konteks ilmupengetahuan yang baru, atau cara baru untuk 



 

26 
 

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yagn telah ada.
14

 Dengan kata 

lain apabila proses tersebut berhasil dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

maka akan siap dikembangkan dan diimplementasikan. Namun, apabila terjadi 

kesalahan ataupun kekurangan akan dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk 

menyempurnakan dan memperbaiki hingga buah dari inovasi tersebut 

dirasakan manfaatnya. 

Pemikiran di miliki oleh seseorang atau individu lebih meninjol pada 

kebermanfaatan diri sendiri. Namun, apabila dituangkan dalam bentuk ide 

maka sudah dapat dikatakan mencetuskan sebuah pemikiran yang dapat di 

rembukkan kepada kumpulan individu. Dari sebuah gabungan dua indvidu 

atau lebih akan muncul pola interaksi yang membentuk sebuah kesatuan 

dengan kata lain disebut juga sebuah kelompok, baik kelompok yang dibentuk 

menjadi sebuah organisasi maupun kelompok yang dibentuk dalam sebuah 

masyarakat.   

Berbeda dengan inovasi individu, bahwa inovasi bagi sebuah kelompok 

atau organisasi memiliki beberapa tahapan sebelum mengadopsi sebuah 

inovasi.
15

 Tahapan tersebut dimulai dari perintis atau inisiator dimana ini 

terdiri dari beberapa fase, yang pertama agenda setting yang merupakan tahap 

awal sebagai introduksi situasi dan pemahaman terhadap masalah yang terjadi. 

Fase selanjutnya yaitu penyesuaian atau penyetaraan inovasi yang akan 

diadopsi. Tahap kedua yaitu berupa implementasi (pelaksanaan) dimana pada 

                                                           
14 UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 
15 Rogers. 2003. Diffusion of innovation edisi 5. New York : Free Press . Hal 420 
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tahap kedua juga memiliki beberapa fase, fase pertama redefinisi kedua 

klarifikasi dan ketiga rutinisasi. 

Selanjutnya Inovasi dijelaskan kembali oleh Mulgan& Albury
16

 yang 

telah membuktikan lebih lanjut bahwa inovasi saat ini telah berkembang pesat. 

Tidak hanya produk-proses atau jasa saja, adapun  adanya metode pelayanan 

dalam berinovasi. Inovasi Metode lebih diperuntukkan untuk menerapkan 

sebuah cara, strategi dan tehnik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Salah satu contoh inovasi metode pelayanan Dinas Komunikasi dan Informasil 

Kota Malang kepada masyarakat menggunakan sambatonline yang sudah 

diresmikan dan dipublikasikan. Ini beruba websitet dan sms untuk pengaduan 

keluhan-keluhan terkait Kotak yagn akan diteruskan kepada OPD terkait 

aduan-aduan yang di keluhkan itu. Seperti terhadap jalan-jalan Kota Malang 

yang berlubang, preman parkiran, banjir dikala hujan, dan lain sebagainya. 

Hal ini diterapkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengungkapkan 

keluh kesah serta pengaduan terkait pembangunan kota. 

Organisasi pemerintah dituntut untuk selalu bisa memenuhi keinginan 

masyarakat atau publik. Organisasi pemerintah diharuskan untuk selalu 

berinovasiiagar mampu beradaptasi dengan dinamika keinginan masyarakat 

yang beragam. Karena organisasi pemerintah berbeda dengan sektor swasta 

yang selalu berinovasi karena adanya  persaingan antar usaha. Orientasi ini 

dapat diterapkan dalam organisasi pemerintah dalam berinovasi, seperti 

persaingan antar bidang, UPT dan antar dinas untuk meningkatkan kinerjanya 

                                                           
16 Khairul Muluk, 2008. Knowledge Manajement.Malang : Bayu Media. Hlm. 44. 
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dalam melayani publik. Sehingga citra dan reputasi pemerintah juga 

meningkat di mata publik. 

Inovasi proses lebih menekankan pada proses kinerja baik itu eksternal 

maupun internal agar lebih sederhana dan efisien. Peningkatan kualitas bisa di 

munculkan melalui standar operasinal prosedur, tata laksana pemerintahan, 

sistem, dan juga prosedur kerja. Lain dengan inovasi metode lebih ditujukkan 

pada penerapan cara, mulai strategi hingga teknik baru untuk mencapai hasil 

yang lebih baik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Inovasi produk disini 

dibagi menjadi bentuk barang (fisik) maupun jasa (non fisik/imaterial) yang 

ditunjukkan untuk menciptakan atau memperbaharui/modifikasi barang atau 

jasa demi mencapai kualitas, citra, fungsi terbaik dari barang ataupun jasa itu. 

Terakhir merupakan inovasi kebijakan berbasis teknologi ditunjukkan untk 

penciptaan atau pemakaian teknologi baru paling efektif dan efisien dalam 

memecahkan sebuah permasalahan.  

Dampak dari inovasi yang dibahas oleh Mulgan&Albury 

menghasilkan beberapa level kategori inovasi
17

 pertama, inovasi inkremental 

yang berarti bahwa inovasi ini membawa perubahan-perubahan kecil yang 

berkelanjutan dan mendukung pelayanan yang responsif dari sebuah produk, 

proses serta layanan kepada publik bertujuan utuk menyesuaikan dengan yang 

sudah ada sebelumnya sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kedua, 

inovasiiradikal memiliki risiko yang besar karena membutuhkan dukungan 

yang cukup kuat, sebab inovasi radikal ini mengembangkan inovasi yang 

berbeda dari sebelumnya atau mengembangkan produk/layanan dengan cara-

                                                           
17 ibid., hlm. 46 
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cara yang terbilang baru sehingga memiliki tujuan berbeda dengan inovasi 

inkremental yaitu memberikan perubahan yang benar-benar baru dalam hal 

produk, proses, dan pelayanan. Ketiga, inovasi transformatif (sistemik) 

membawa perubahan yang terus menerus dari waktu kewaktu yang 

ditunjukkan dengan munculnya teknologi baru. Inovasi sistemik akan 

mengubah beberapa hal, seperti struktur organisasi baru, tenaga kerja baru, 

hinggarelasi organisasi dengan adanya pemikiran baru atau kebijakan yang 

baru. 

Contoh nyata daripada level dampak kategori inovasi diatas diawali 

dari inovasi inkremental dahulu cara memperkenalkan kebudayaan yang 

dimiliki oleh indonesia dari beragam daerah melalui buku-buku penunjang 

belajar yang hanya dapat dilihat dengan dua dimensi didalam buku, kemudian 

berkembang lagi melalui layar televisi yang sekarang semakin berkembang 

cara pengenalannya lebih maju dan lebih modern melalui museum-museum 

yang semakin di galakkan untuk menyimpan segala macam hal perkembangan 

dari yang tidak bisa kita temui hingga pada perkembangan masa sekarang 

karena perbedaan produksi pada tahun lampau. Kemudian inovasi yang benar-

benar baru seperti perkembangan dari jaman kemerdekaan hingga globalisasi 

dengan adanya perkembangan baru seperti lahan komunikasi dan interaksi 

sosial melalui media sosial kekinian seperti twitter dan whatsapp atau website-

website yang dapat melayani masyarakat secara online. Sedangkan contoh dari 

inovasi transformatif yaitu perubahan yang akan terjadi terus menerus 

mengikuti arus dengan mengubah dari berbagai aspek, seperti pembagian 
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struktur organisasi dengan adanya penggabungan ataupun pemisahan sehingga 

jobdesk juga berubah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. 

Seperti yang sudah dijabarkan diatas bahwa Robbin sedikit berbeda 

dengan pendapat Mulgan&Albury terkait inovasi. Menurut Mulgan&Albury 

inovasi terbaru saaat ini lebih diperkuat dengan adanya pelayanan. Perubahan 

baru yang diungkapkan Mulgan&Albury ini merupakan sebuah perubahan 

dimana hal-hal terkait produk dan jasa juga diperlukannya interaksi dengan 

pelanggan. interaksi dengan arus hubungan dua arah akan memunculkan 

dampak yang lebih seperti adanya feedback dari pelanggan yang dilayani, jadi 

tidak hanya interaksi satu arah saja. Hal lain dari adanya inovasi pelayanan 

dapat melihat tingkat kepuasan dari masyarakat sebagai pelanggan. Karena 

pemerintah saat ini sudah berubah dari provider menjadi fasilitator dan 

regulator dalam kebijakan publik.  

 

Tabel 2.1 Tipe Inovasi 
No Tipe Inovasi Keterangan 

1 Penemuan (invention) 

Inovasi dengan tipe ini benar-benar sesuatu hal 

yang baru yang menjadi sebuah penemuan baru 

2 Perluasan (Ekstention) 

Pengembangan dari sesuatu yang sudah ada 

sebelumnya 

3 Peniruan (Duplication) 

Penggandaan, memperbanyak produk-produk 

yang sudah ada dan terkenal 

4 Penggabungan (Synthesis) 

Menggabungkan atau mengkombinasikan 

sebuah konsep dan formula yang sudah ada 

menjadi sebuah formula baru 

Sumber : Diolah penulis, 2019 
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 Pengembangan proses pengolahan sampah menjadi sebuah energi 

masuk dalam tipe inovasi peniruan atau disebut juga duplication. Dalam 

pengembangan teknologi yang ada di TPA Supiturang meniru daripada 

pengembangan yang terjadi di TPA Talangagung Kabupaten Malang dan juga 

beberapa kota di Indonesia. Namun pengadaan inovasi dengan teknologi 

canggih merupakan pengembangan pemanfaatan yang sebelumnya sudah 

dilaksanakan secara sederhana di TPA Supit Urang dengan begitu kata lainnya 

yang lebih sesuai dengan inovasi ini adalah inovasi perluasan (extention). 

Karena keberhasilan yang didapatkan oleh kabupaten menarik DLH kota 

malang mencontoh seperti yang dilakukan disana. Selain itu penggandaan 

dilakukan atsa mandat pusat. Pengadopsian ini juga dijabarkan oleh Rogers.  

Rogers menjelaskan bahwa difusi inovasi merupakan sebuah ide, 

praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok adopsi 

lainnya.
18

 Penyebarluasan inovasi tersebut bahwa proses ini dapat dibawa 

kepada perorangan atau kelompok adopsi lain yang belum pernah atau belum 

memahami secara cukup tentang inovasi tersebut.Terdapat lima jenis kategori 

pengadopsi
19

 (1) innovators atau orang yang menciptakan inovasi ini untuk 

pertama kalinya, orang yang memiliki ide baru dan berani mengambil resiko 

jika terjadi kegagalan. (2) Early adopterss adalah orang yang pertama kali 

mendengar atau dikomunikasikan mengenai inovasi tersebut. Dan orang ini 

sangat menerima perubahan baru. (3) Early majority adalah orang-orang yang 

mengadopsi inovasi namun tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat karena 

                                                           
18 Everett M. rogers. 2003. Diffusion of Innovations 5 edition. new york:free press. hlm.12 
19 Wayne W. LaMorte, “Diffusion of Innovation Theory” sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-

Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories4.html, pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 

13.33 
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ini merupakan tipe orang yang melihat dulu bukti kegiatan dan hasil dari 

inovasi tersebut sesuai dengan harapannya atau tidak. (4) Late Majorityi 

adalah pengadopsi yang ragu terhadap inovasi atau perubahan baru, orang ini 

harus melihat dahulu kesuksesan atau hasil kegiatan yang sudah terbukti 

dengan menggunakan inovasiini. (5) Laggards merupakan pengadopsi yang 

sangat takut terhadap  perubahan dan sangat menjunjung ketradisionalan. 

Unsur penting penyebaran inovasi jika disimpulkan ada empat menurut 

Roger yaitu pertama, inovasi yang merupakan ide, praktek, atau objek yang 

dianggap baru oleh individu atau kelompok. Kedua, komunikasi dalam 

penyebaran inovasi (pertukaran ide) mengenai pengetahuan serta pengalaman 

terkait inovasi tersebut kepada seseorang atau kelompok lain. Ketiga, waktu 

yang mempengaruhi proses penyebaran inovasi. Keempat, sistem sosial 

hubungan bermasyarakat untuk menuju tujuan bersama yang diikuti oleh 

individu, kelompok informal, organisasi dan/atau sub sistem.  

Faktor-faktor yang akan mempengaruhi keputusan adopter
20

 saat 

mengadopsi suatu inovasi, yaitu: 

1. Atribut inovasi : 

a. Keuntungan Relatif (Relative Advantage) 

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih 

dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Kebaharuan ini yang akan 

menjadi pembeda, karena sebuah perbedaan atau kebaharuan menjadi 

poin penting yang melekat dalam inovasi, meskipun perbedaan yang 

                                                           
20 Rogers. 2003. Diffusion of innovation edisi 5. New York : Free Press . 
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sedikit ataupun benar-benar menjadi sesuatu hal yang baru. Inilah  

yang menjadi sebuah ciri has yang membedakannya dengan yang 

lainnya. 

Keuntungan atau nilai lebih yang dimiliki inovasi ini mampu 

atau tidak mampu diterima sebagai sebuah inovasi yang akan diapaki. 

Seperti halnya dalam mengolah sampah serta memanfaatkannya 

menjadi hal-hal yang bernilai guna, seperti gas dan listrik. Hal ini 

dapat diaplikasikan dengan lebih memperhatikan jenis-jenis sampah 

yang dapat diolah mencari gas methane. Jenis kalor tiap-tiap sampah 

yang dapat digunakan untuk proses penguapan yang akan 

menghasilkan gas methane yang berbeda-beda.  

b. Kesesuaian (Capability) 

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kesesuain. Hal-hal 

yang menjadi faktor pengadaptasian inovasi juga dipertimbangkan 

melalui kesesuainannya. Hal ini dimaksudkan agar mengurangi terjadi 

nya kegagalan dalam berinovasi. Dengan begitu kesesuaian 

dipertimbangkan apakah inovasi  ini sesuai dalam pengolahan sampah 

dan pemanfaatannya. 

c. Kerumitan (Complexity) 

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat 

kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi 

sebelumnya. Sejauh mana tingkat kerumitan yang dihasilkan oleh 

sebuah inovasi, beberapa inovasi mudah dipahami dan diserap dengan 

cepat, dan beberapa inovasi sulit dipahami dan lampat diserap. 
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Tingkat kerumitan yang dimiliki seperti halnya saat melakukan 

pemilahan sampah. Proses pemilahan sampah membutuhkan perhatian 

khusus agar dapat menghasilkan gas methane. Saat proses penguraian 

bahan-bahan organik setiap komponen jenis sampah memiki masa 

atau kurun waktu yang berbeda.  

d. Uji coba (Triability) 

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti 

mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang 

lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji 

publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan 

untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. 

e. Kemudahan diamati (Observability) 

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana 

sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 

Pengamatan dan pengawasan yang dilakukan akan menjadi record 

untuk melihat seberapa baik atau bagusnya inovasi ini. Observability 

digunakan untuk melihat kelebihan dan kekurangan nya sehingga 

dapat membandingkannya dengan segala hal berkaitan dengan inovasi 

ini dengan yang sbelumnya atau dengan inovasi selanjutnya.  

2. Komunikasi dalam difusininovasi, partisipan antara inovator dan adopter 

menjadi sangat penting, kesamaan pola pikir, pendidikan, kepercayaan 

serta karakter partisipan  menjadikan komunikasi semakin efektif. 

3. Karakteristik sistem sosial, Dalam perspektif sosiologi karakteristik sistem 

sosial sendiri merupakan komponen-komponen kehidupan daka 
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bermasyarakat saling berhubungann untuk mencapai tujuan bersama. 

Sistem sosial memiliki karakteristik mengatur, mengikat, mempengaruhi, 

cara bersosialisasi, hubungan, kebiasaan dan adat. 

Inovasi bukanlah suatu hal yang hanya dilakukan satu kali akan 

menghasilkan hasil yang ingin dicapai, tetapi butuh tahapan-tahapan agar 

tercapai kepada apa yang ingin dicapai. Maka butuh perlakuan berulang ataua 

percobaan bertahap atau terus-menerus dengan melakukan riview, koreksi dan 

perbandingan berkelanjutan terhadap kesalahan dan kekurangan yang 

dilakukan/diperoleh.  

2.3 Pengelolaan Sampah 

a. Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan bagian dari manajemen dimana terdapat 

proses pemanfaatan berbagai sumber daya yang diwujudkan melalui 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dalam usaha 

untuk mencapi tujuan yang diinginkan. Sesuai dengan pendapat dari Marry 

Parker Follet bahwa pengelolaan merupakan sebuah seni atau proses 

dalam menyelesaikan suatu hal untuk tercapainya sebuah tujuan yang 

diharapkan. 

Penyelesaian hal-hal terkait pengelolaan tersebut memiliki tiga 

faktor penting. Beberapa faktor penting dalam menyelesaikan persoalan 

pengelolaan pertama, penggunaan sumber daya organisasi, baik itu sumber 

daya manusia maupun sumber daya lain yang dapat terkait didalamnya. 

Kedua, proses tersebut memiliki beberapa tahapan yang dimulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian 
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hingga pengendalian yang diakhiri dengan pengawasan. Faktor terakhir 

yaitu ketiga dibutuhkan sebuah seni untuk menyelesaiakan pekerjaan 

tersebut. 

Pada faktor kedua dalam pengelolaan Follet
21

 terdapat tahapan 

tahapan dimana tahapan tersebut dijabarkan oleh George R.Terry
22

 bahwa 

terdapat empat fungsi dalam mengelola berupa planning atau perencanaan, 

dalam sebuah perencanaan terdapat berbagai macam kegiatan dimulai dari 

perkiraan keadaan dan waktu kegiatan, menetapkan maksud serta tujuan-

tujuan untuk ketercapaian kegiatan, mengurutkan agenda kegiatan yang 

diperlukan demi mencapai tujuan, pengaturan waktu yang tepat agar 

keberhasian dapat tercapai, pengalokasian anggaran serta sumber daya 

yang ada, pembentukan standar pekerjaan, menerapkan dasar-dasar 

pelaksanaan dari kebijakan serta aaturan yang ada. Perencanaan ditujukan 

untuk melihat masa mendatang dengan mengkontrol masa kebelakang 

dengan tindakan yang direncanakan. 

Pengorganisasian atau organization berarti mengatur bagaimana 

mengatur pengelolaan dalam sebuah kegiatan sebagai penghubung 

pekerjaan antara atasan-bawahan atau bersama orang lain menjadi lebih 

efektif. Fungsi pengorganisasian disini seperti merencanakan struktur 

organisasi sebagai tanda jabatan untuk menentukan jobdesk tiap-tiap 

individu demi mencapai tujuan yang diharapkan, mendelegasikan 

wewenang serta tanggung jawab kepada tiap-tiap individu berdasarkan 

                                                           
21 Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. 2011. Buku Ajar Teknologi Pengelolaan Sampah. Bandung:ITB Press.  
22 Awaludin, Hendra. 2018. fungsi manajemen dalam pengadaan infrastruktur pertanian masyarakat di desa 

watatu kecamatan banawa selatan kabupaten donggala. Vol.2 No.1. 
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struktur serta menetapkan akuntabilitas untuk hasi yang dicapai, terakhir 

berupa penetapan hu ungan line atau peran orang dalam sebuah kelompok 

untuk wewenang dalam pengambilan keputusan akhir serta hubungan staff 

atau  peran orang  dalam sebuah kelompok yang bertanggung jawab atas 

pemberi nasihat dan jasa untuk tercapainya sebuah tujuan. 

Pengarahan serta pelaksanaan atau actuating berupa mengarahkan 

kepada orang lain atau bawahan ataupun individu-individu yang terlibat 

dalam sebuah kegiatan untuk melaksanakan segala hal berkaitan dengan 

kegiatan yang sudah direncanakan dan diatur. Semua yang direncanakan 

dan diatur dilaksanakan sedemikian rupa agar dapat lancar teraktualisasi 

dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan berdasarkan dengan pekerjaan 

yang dibebankan kepada tiap-tiap bagian yang diberi tanggungjawab. 

Pengawasan atau controlling dalam fase ini dilakukan lah beberapa 

cara untuk meleksanakan pengendalian dengan mengukur ketercapaian 

berdasarkan tujuan hingga anggaran yang ditetapkan, memastikan 

pengamatan dan laporan hingga catatan kegiatan diketahui agar jelas pada 

kegiatan mana yang belum selesai dan yang masih dalam tahap proses, 

kemudian melakukan perbandingan dengan membandingkan tujuan yang 

akan dicapai dengan catatan lapangan, hingga pada tahap evaluasi selesai 

dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada hal-hal yang kurang. 

b. Sampah 

Sampah dalam praktiknya merupakan kumpulan hasil aktivitas 

manusia untuk kesejahteraan kehidupannya dengan kegiatan sehari-hari 
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memproduksi barang dari sumber daya alam  yang  menghasilkan barang 

yang akan dikonsumsi atau digunakan berakibat menghasilkan buangan 

yang tidak terpakai dan tidak dibutuhkan lagi oleh manusia berupa sampah 

yang terdiri dari cair, padat, dan gas.
23

 Kemudian dikatalkan oleh 

Nurmandi bahwa sampah adalah sampah sisa-sisa bahan yang 

diperlakukan baik digunakan bahan utamanya, diolah sehingga 

menghasilkan sisa, ataupun karena sudah tidak memiliki fungsi lagi baik 

dari segi sosial ekonomis yang tidak ada harganya lagi dan juga dari segi 

lingkungan yang mengganggu keasrian dan kelestarian. 

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwasannya sampah 

tidak memiliki guna yang berarti karna berupa sisa hasil aktivitas manusia 

sehari-hari dalam bentuk cair, padat, serta gas yang tidak memiliki fungsi 

sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan. Namun pada saat sekarang ini 

sudah banyak cara-cara yang tecipta untuk mengatasi berbagai 

permasalahan sampah dengan berbagai macam cara. Baik menggunakan 

sistem manual hingga menggunakan mesin canggih berteknologi tinggi. 

Terdapat beberapa tempat sebagai sumber-sumber yang menjadi 

tempat penghasil sampah. Menurut Gumira dalam bukunya ada empat 

sumber sampah yaitu
24

; 

a. Sampah domestik, sesuai dengan asal katanya yaitu domestik, maka 

sampah jenis ini berasal dari lingkungan perumahan atau pemukiman 

masyarakat. Sampah domestik tentu saja berasal dari mana saja, 

berasal dari pemukiman dipedasaan juga  berasal dari pemukiman yang 

                                                           
23 Saraswati, SP. 2001. Pengelolaan Sampah. Laboratorium Teknik Penyehatan & Lingkungan 
24 Gumbira, E. Said. 1987. Sampah Masalah Kita Bersama. Jakarta : Mediyatama Sarana Perkasas. Hal 12-

13. 
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terletak di perkotaan. Namun, terdapat perbedaan antara pemukiman 

yang terletak di pedesaan dan pemikiman yang terletak di perkotaan. 

Pada daerah pemukiman diperkotaan cenderung menghasilkan sampah 

lebih banyak dibandingkan dengan pemukiman di pedasaan. Sebab ini 

terjadi adalah karena masyarakat diperkotaan memiliki beragam 

macam kegiatan yang akan berakhibat pada semakin meningkat jenis 

sampah yang ditimbulkan, lain daripada itu daerah pemukiman 

diperkotaan juga memiliki angggota masyarakat yang lebih padat 

dibandingkan dengan pemukiman pedesaan yang cenderung jarang. 

Hal lain juga sampah yang dihasilkan pemukiman di pedesaan lebih 

banyak menghasilkan sampah organik daripada anorganik yang 

berbanding terbalik dengan pemukiman di perkotaan.  

b. Sampah komersil, sampah ini merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan 

perdagangan seperti toko, warung, restoran, serta pasar-pasar yag 

tersebar disetiap wilayah. Sampah dari kegiatan perdagangan bukan 

serta merta menganggap sampah ini sebagai sesuatu hal yang berguna 

dan bernilai ekonomis, tetapi lebih merujuk pada kegiatan yang 

menghasilkan sampah tersebut. 

c. Sampah industri, dari kata industri yang memiliki arti berupa  sebuah 

kegiatan ekonomi yang mengolah serta mengelola bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, hingga barang jadi menjadi barang 

yang bermutu tinggi dalam penggunaannya. Menunjukkan bahwa 

sesungguhnya seperti yang telah dikatakan oleh Saraswati bahwa 

setiap kegiatan manusia aan menghasilkan sampah dalam prosesnya. 
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Maka sampah industri berasal dari kegiatan yang berjalan pada industri 

tersebut dengan jenis sampah yang berbeda berdasarkan kegiatan 

industri yang berjalan. 

d. Sampah alami dan lainnya, sumber sampah ini maksudnya adalah 

berasal alam yang tidak bisa dikendalikan seperti dedaunan yang 

berguguran, sisa sampah dari bencana alam. Dan sumber sampah 

lainnya dapat berupasampah dari tempat-tempat umum, tempat 

rekreasi, sampah dalam fasilitas umum seperti toilet umum, pelabuhan, 

stasiun, hinga terminal. 

Sampah berdasarkan jenis sampahnya terbagi menjadi tiga, 

pertama sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya, 

sampah berdasarkan bisa terbakar atau tidak bisa terbakar, dan sampah 

berdasarkan karakteristiknya. Penjabaran dari tiap-tiap jenis sampah ini 

yaitu; 

a. Sampah berdasarkan zat yang terkandung di salamnya, ada 

sampah organik serta anorganik. Sampah yang tidak bisa membusuk 

seperti logam, besi, kaca, dan plastik digolongkan dalam sampah 

anorganik, sebaliknya sampah yang mudah membusuk seperti sisa 

makanan, dedauanan serta bangkai dikategorikan dalam sampah 

organik. 

b. Sampah berdasarkan bisa dibakar dan tidak bisa dibakar, sampah 

yang mudah terbakar berupa sampah kerta, kardus, kain, dan kayu. 

Dan bahan sampah yang tidak bisa dibakar hancur yaitu besi, logam, 

kaca, kaleng dan lain sebagainya. 
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Techobanoglous mengatakan pengelolaan sampah adalah suatu 

bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbungan, 

penyimoanan (sementara), pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan, 

pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai 

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

perlindunga alam (konservasi), keindahan dan pertimbangan lingkungan 

lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat. Hal ini dilakukan 

untuk melayani masyarakat terhadap samah yang dihasilkan setiap 

harinya. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebersihan dan 

kelestarian lingkungan.  

2.4 Waste to Energy 

Proses waste to energy bukanlah sebuah metode pembuangan sampah 

melainkan sebuah cara untuk memanfaatkan sampah. Cara pemanfaatannya 

berupa perubahan limbah domestik, limbah komersil, limbah alami, limbah 

industri padat menjadi energi untuk memberikan sumber daya yang berguna. 

Selama sampah yang diolah dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan 

sebagai bahan energi dapat dikatakan sampah menjadi sebuah energi.  

WTE atau biasa juga disebut ITF (Intermediate Treatment Facility) 

menurut G. Tyler miller dan Scott E. Spoolman dalam penelitian Fahmi  

bahwa ITE memiliki banyak kelebihan antara lain besarnya volume sampah 

yang bisa direduksi, pengelolaan sampah menjadi sebuah energi. Energi yang 

dihasilkan tersebut dapat berupa listrik, uap panas, dan gas. Hal ini bermanfaat 

dan sangat baik apabila dipergunakan saatn melakukan pemanfaatan sampah. 
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Perubahan energi ini juga dapat mengolah sampah berbahaya seperti yang 

terkandung dalam Bahan Berbahaya   dan Beracun. 

 
Gambar 1. Proses waste to energy 

Bahan yang terkandung dalam B3 berdasarkan sumbernya terdapat 3 jenis 

yaitu; (1) limbah B3 dari sumber tidak spesifik yang tidak berasal dari proses 

utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat,  korosi dari inhibitor, pelarutan 

kerak-kerak, dan lain sebagainya; (2) limbah B3 dari sumber spesifik yang berasal 

dari proses suatu industri; (3) limbah B3 dari sumber lain, ini dapat berupa yang 

merupakan kegiatan utama dan dari hal-hal yang tidak dapat diduga-duga seperti 

pada produk yang kadaluwarsa, sisa kemasan apapun, tumpahan dan buangan 

ptoduk yang tidak memenuhu standar spesifikasi; 

Limbah yang memiliki penanganan khusus seperti penjelasan diatas dapat 

ditangani menggunakan teknologi canggih dengan ITF ini. Energi yang dihasilkan 

dari kegiatan pemanfaatan ini juga dapat diperjual belikan atau penggunaan untuk 
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kesejahteraan masyarakat. dalam pelaksanaan kegiatan berteknologi canggih  ini 

memiliki kekurangan berupa anggaran biaya dalam pelaksanaan dan alat sendiri 

membutuhkan biaya yang sangat besar karena harganya yang mahal.  

Pemerintah mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan dengan 

memanfaatkan sampah menjadi sebuah energi. Energi ini berasal dari sampah 

yang menguap 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).
25

 

 

                                                           
25 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 


