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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan salah satu permasalahan terbesar dan merupakan isu 

utama di Indonesia. Sumber sampah terbesar dihasilkan dari kegiatan manusia 

sehari-hari. Timbulan sampah akan meningkat seiring dengan meningkatnya 

pertumbuhan jumlah penduduk, sedangkan komposisi sampah mengalami 

perubahan setiap tahun akibat adanya perubahan pada pola hidup dan kemajuan 

tingkat perekonomian masyarakat. Jika timbulan sampah tersebut tidak dikelola 

dengan baik, maka akan mempengaruhi tingkat kebersihan dan mencemari 

lingkungan sekitar, yang pada akhirnya mengakibatkan turunnya tingkat 

kesehatan masyarakat. Bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas manusia 

akan berpengaruh pada jumlah volume sampah yang semakin meningkat. Dengan 

keadaan demikian diperlukan ketersediaan lahan tambahan sebagai tempat 

pemrosesan akhir (TPA) sampah yang cukup untuk menampung volume sampah 

yang dihasilkan setiap hari di sekitar wilayah TPA tersebut. 

Menurut Damanhuri dkk (2010) pengumpulan sampah dengan cara 

pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke (1) tempat 

penampungan sementara, atau ke (2) pengolahan sampah skala kawasan, atau (3) 

langsung ke tempat pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Sampah  

dari sumber diangkut menuju TPA menggunakan alat angkut berupa dump truck, 

kemudian di ratakan dan di susun menggunakan excavator. Timbulan sampah 

yang dihasilkan dapat dikurangi dengan beberapa tahap yaitu 

dengan  pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pendaur-ulangan. Secara 

garis besar masyarakat masih minim akan pengetahuan tentang pengelolaan 

sampah. Sehingga masih banyak timbulan sampah yang ada di lingkungan sekitar. 

Dengan adanya pemrosesan yang meliputi pemilahan dan pengomposan, timbulan 

sampah yang ada pada TPS dan TPA dapat mengurangi penambahan lahan dan 

dapat melestarikan lahan lainnya sebagai lahan pertanian. 
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Pengerukan sampah sangat penting dalam menangani penumpukan volume 

sampah di kota besar yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

Pengerukan sampah tidak dapat digunakan untuk mengatasi masalah limbah 

sampah yang membahayakan lingkungan namun pengurukan hanya mampu 

mengurangi tingkat bahaya yang akan di timbulkan sampah terhadap lingkungan 

sekitar. Pengerukan sampah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu open 

dumping, controlled landfill, dan sanitary landfill. 

Pada lokasi studi perencanaan, TPA Banjardowo sudah menggunakan 

metode controlled landfill. Metode ini masih dinilai kurang efektif karena 

penimbunan sampah dilakukan hanya ketika telah mencapai periode tertentu dan  

timbunan sampah yang terbuka masih berpotensi untuk mencemari lingkungan 

sekitar. Sehingga direncanakan sistem pengurugan sampah dengan metode 

sanitary landfill agar sistem pengurugan sampah dapat terkontrol dan dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh timbunan sampah 

yang terbuka. 

Penambahan nilai guna pada sebuah TPA dengan anggaran biaya yang 

seminimal mungkin  diharuskan memiliki manajemen kerja yang baik, selain itu 

juga diperlukan pengoptimalan  produktivitas alat berat pada TPA tersebut. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Berapa timbulan dan volume sampah di Kabupaten Jombang 

2. Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Jombang mempengaruhi 

peningkatan jumlah volume sampah yang dihasilkan penduduk di 

Kabupaten Jombang dan akan berdampak pada daya tampung dan masa 

pakai TPA Banjardowo Kabupaten Jombang. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, didapat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa jumlah timbulan dan volume sampah di Kabupaten Jombang? 

2. Bagaimana desain landfill TPA agar dapat menampung sampah sampai 

dengan 10 tahun mendatang? 
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3. Bagaimana desain perencanaan lapisan dasar TPA Banjardowo? 

4. Bagaimana kontrol stabilitas lereng sampah pada TPA Banjardowo? 

5. Bagaimana desain perletakan pipa penangkap landfill gas? 

6. Bagaimana perencanaan saluran dan dimensi kolam pengumpul air lindi? 

1.4 Batasan Masalah 

1. Daerah studi adalah TPA Banjardowo yang berada di Dusun 

Gedangkeret Desa Banjardowo Kabupaten Jombang. 

2. Tidak membahas dampak negatif akibat timbunan sampah di TPA 

Banjardowo Kabupaten Jombang. 

3. Tidak membahas komposisi, karakteristik dan pengolahan sampah secara 

3R (Reuse, Reduce, Recycle) pada TPA Banjardowo. 

4. Tidak membahas biaya operasional pengelolaan sampah dan proses 

transportasi sampah ke lokasi TPA Banjardowo. 

5. Tidak membahas masalah yang ditinjau dari kebijakan pemerintah 

perundang-undangan yang ada, aspek sosial ekonomi dan Analisa 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada TPA Banjardowo. 

6. Tidak menghitung volume tanah timbunan. 

7. Tidak merencanakan konversi energi dari gas ke listrik. 

8. Tidak menghitung hilangnya gas pada pipa air lindi 

1.5 Tujuan 

1. Menganalisis jumlah timbulan dan volume sampah di Kabupaten Jombang 

2. Menganalisis kapasitas tampung TPA Banjardowo Kabupaten Jombang 

untuk 10 tahun mendatang 

3. Merencanakan desain lapisan dasar TPA Banjardowo 

4. Menganalisis stabilitas lereng sampah pada TPA Banjardowo 

5. Merencanakan desain perletakan pipa penangkap landfill gas 

6. Merencanakan saluran dan dimensi kolam pengumpul air lindi 

1.6 Ruang Lingkup 

1. Wilayah studi perencanaan adalah TPA Banjardowo Kabupaten Jombang 
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2. Perencanaan sanitary landfill berdasarkan nilai timbulan sampah aktual 

Kota Jombang dan luas lahan yang tersedia di TPA Banjardowo 

Kabupaten Jombang. 

3. Teori dan prosedur dalam perencanaan dan desain sanitary landfill 

diperoleh dari literatur. 

4. Studi perencanaan yang dilakukan meliputi : 

- Perhitungan timbulan sampah dan volume sampah. 

- Perencanaan phase baru pada TPA Banjardowo Kabupaten Jombang. 

- Perletakan saluran pipa penangkapan gas metan. 

- Perhitungan timbulan lindi. 

- Perencanaan kolam penampung lindi. 

- Gambar desain 

1.7 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya studi perencanaan ini, penulis berharap bahwa tugas akhir ini 

dapat memberi manfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari studi ini 

adalah: 

1. Hasil studi perencanaan dapat digunakan sebagai evaluasi dan bahan 

kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah Kabupaten 

Jombang. 

2. Sebagai salah satu wujud pengaplikasian ilmu di bidang teknik sipil. 

3. Bagi rekan – rekan mahasiswa dapat dijadikan sebagai referensi tambahan 

dalam menyusun tugas akhir dan bahan kuliah yang berkaitan dengan studi 

perencanaan tempat pemrosesan akhir dengan tipe sanitary landfill. 

1.8 Sistematika Penulisan 

- BAB I PENDAHULUAN 

 Pada Bab I berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, manfaat perencanaan, ruang 

lingkup perencanaan, dan sistematika penulisan. 
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- BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II berisi tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai  dasar 

hukum atau landasan dalam studi perencanaan skripsi yang meliputi pengertian 

sampah, jenis sampah, macam sampah, pengelolaan sampah, tempat pembuangan 

akhir sampah, desain dan operasi Sanitary Landfill meliputi analisa timbulan 

sampah, persiapan lahan, pembentukan lapisan dasar TPA, perletakan sampah, 

tanah penutup, sistem pengelolaan gas, pengumpulan lindi, kolam penampung 

lindi, perencanaan drainase, perhitungan intensitas hujan, instalasi kolam 

penampung lindi dan kebutuhan luas lahan TPA. 

- BAB III METODE PENELITIAN 

Pada Bab III berisi tentang metode perencanaan yang akan digunakan 

untuk mendapatkan data primer dan data sekunder tentang volume sampah dan 

kapasitas dari TPA, lokasi, langkah-langkah dari perencanaan dan pengumpulan 

data dan sumber data lainnya yang menjadi pendukung dalam perencanaan TPA 

metode Sanitary Landfill. 

- BAB IV HASIL PERENCANAAN 

Pada Bab IV berisi tentang data hasil perencanaan dan analisis 

pembahasan mengenai perencanaan TPA Banjardowo menggunakan Metode 

Sanitary Landfill yaitu timbulan sampah, kebutuhan lahan, desain sel, analisa 

stabilitas lereng, perletakan pipa gas metan, dan instalasi kolam lindi. 

- BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dalam pengelolaan 

sampah di TPA Banjardowo menggunakan metode Sanitary Landfill.


