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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Sampah 

Berdasarkan Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan 

SNI 19-2454-2002, sampah  merupakan limbah yang bersifat padat terdiri dari 

bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola 

agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. 

Jumlah volume sampah akan meningkat seiring dengan perkembangan zaman. 

Penanganan dan pengolahan sampah dari sumber sampah hingga lahan 

pembuangan akhir merupakan permasalahan yang harus segera ditangani. Hal 

tersebut bertujuan agar pencemaran lingkungan akibat sampah dapat dikurangi. 

Di dalam PP No.18/1999 juncto PP No.85/1999 tentang pengelolaan 

limbah bahan berbahaya dan beracun, secara umum limbah adalah bahan sisa dari 

suatu kegiatan dalam proses produksi. UU No.18 Tahun 2008 mendefinisikan 

sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang 

berbentuk padat. 

2.1.1 Jenis Sampah 
Berdasarkan cara penanganan dan pengolahannya, jenis sampah secara 

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

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

bahan organik yang mempunyai sifat mudah membusuk jika dibiarkan 

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

buahan, dedaunan, dsb. 

b. Sampah kering (rubbish), yaitu sampah yang terdiri atas bahan 

anorganik yang sebagian besar atau seluruh bagiannya sulit 

membusuk. Sampah ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 

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

segala jenis logam yang sudah usang. 

2. Sampah kering non logam, yang terdiri atas: 
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i. Sampah kering yang mudah terbakar (combustible rubbish), 

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

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

Misalnya : pecahan gelas, botol, kaca, dll. 

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

ringan dan memiliki sifat mudah beterbangan serta membahayakan 

atau mengganggu 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. 

2.1.2 Sumber-Sumber Sampah 

Menurut Tchobanoglous, Theisen dan Vigil (1993), sumber sampah dapat 

dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dalam menghasilkan 

sampah. Klasifikasi sumber-sumber sampah dibagi menjadi: 

- Sampah residential : sampah yang berasal dari rumah tangga. 

- Sampah komersial : sampah yang berasal dari perkantoran, restoran 

dan pasar (tempat perdagangan). 

- Sampah industri : sampah yang dihasilkan dari aktivitas industri. 

- Sampah jalanan : sampah yang berada di jalan-jalan umum.  

- Sampah pertanian : sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. 

- Sampah konstruksi pembangunan : sampah yang umumnya dihasilkan 

dari kegiatan pembangunan gedung baru, perbaikan jalan, peruntuhan 

bangunan, dan trotoar rusak. 

- Sampah pelayanan masyarakat : sampah dari air minum, air limbah 

maupun proses industri. 
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2.1.3 Dampak Pencemaran Akibat Sampah 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) banyak permasalahan yang ditemui 

dalam pengelolaan kebersihan seperti tidak tersedianya sarana dan prasarana, 

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

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: 

1. Perkembangan vektor penyakit 

Wadah sampah yang didalamnya masih terdapat sisa makanan 

merupakan tempat yang sangat ideal bagi pertumbuhan vektor 

penyakit seperti lalat dan tikus. Perkembangan vektor penyakit pada 

TPA disebabkan oleh frekuensi penutupan sampah yang tidak 

dilakukan sesuai ketentuan. Gangguan akibat lalat umumnya dapat 

ditemui 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 

menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat 

tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga mengandung bahan 
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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 sehingga mempengaruhi 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.  

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 di atas. 

2.1.4 Timbulan Sampah 
Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang 

dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu oleh seseorang dalam 1 

hari. Ukuran timbulan sampah didasarkan kepada: 
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- berat sampah (ton, kg) 

- volume sampah (liter, m3) 

(Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan 

Lingkungan Permukiman, 2011 : 10 - 11) 

Timbulan sampah menurut SNI 19-3964-1994 adalah banyaknya sampah 

yang diambil dari lokasi terpilih, untuk diukur volumenya dan ditimbang beratnya 

dan diukur komposisinya. Contoh besaran timbulan sampah berdasarkan 

klasifikasi kota ditunjukkan pada Tabel 2.1. Klasifikasi kota dibagi menjadi tiga 

kelompok, kota besar, kota sedang dan kota kecil. Besaran timbulan sampah 

berdasarkan klasifikasi kota seperti contoh kota besar memiliki volume berkisar 

2,75 – 3,25 l/org/hari atau berat 0,70 – 0,80 kg/org/hari. 

Tabel 2.1 Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota 

No. Klasifikasi Kota Volume 
(liter/orang/hari) 

Berat 
(kg/orang/hari) 

1 
Kota Besar 

(500.000 – 1.000.000 jiwa) 
2,75 – 3,25 0,70 – 0,80 

2 
Kota Sedang 

(100.000 – 500.000 jiwa) 
2,75 – 3,25 0,70 – 0,80 

3 
Kota Kecil 

(20.000 – 100.000 jiwa) 
2,50 – 2,75 0,625 – 0,70 

Sumber :  Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan 

Permukiman (2011) 

Menurut Damanhuri (2010), timbulan sampah yang dihasilkan 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 pertumbuhan penduduk. 

- Tingkat hidup: makin tinggi tingkat hidup masyarakat, makin besar 

timbulan sampah yang dihasilkan. 
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- 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 makanan 

2.2 Sistem Pengelolaan Sampah 

Menurut Damanhuri (2010), sistem pengelolaan sampah di Indonesia 

memiliki beberapa tahapan, yaitu: 

1. Pewadahan sampah adalah cara penampungan atau pengumpulan sampah 

sementara pada sumbernya 

2. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara 

mengumpulkan sampah dari masing-masing sumber sampah untuk 

kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara atau langsung ke 

tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan. 

3. Pemindahan sampah adalah tahap memindahkan sampah hasil 

pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat 

pembuangan akhir sampah. 

4. Pengangkutan sampah adalah proses membawa sampah dari lokasi 

pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju pembuangan akhir 

sampah. 

5. Pengolahan sampah adalah upaya mengurangi volume atau merubah 

bentuk sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, diantaranya 

dengan cara pembakaran dalam incinerator, pengomposan, pemadatan, 

penghancuran, pengeringan dan pendaur ulangan, pemanfaatan gas metan 

dan pengolahan air lindi. 
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Berikut ini adalah skema teknik operasional pengelolaan persampahan dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Skema Teknis Operasional Pengelolaan Sampah 
Sumber : Damanhuri (2010) 

2.3  Metode Pengolahan Akhir Sampah 

Menurut Tchobanoglous, Theisen dan Vigil, 1993 : 374-377, beberapa 

tempat dan cara pembuangan sampah dengan penimbunan dan pengolahannya ada 

beberapa macam, antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Metode Open Dumping 

Open dumping adalah metode penimbunan sampah terbuka dan sering 

disebut metode kuno. Pada tahap ini sampah hanya dikumpulkan dan ditimbun 

begitu saja dalam sebuah lubang tanah yang dibuat pada satu lahan sehingga 

masih memiliki banyak potensi pencemaran lingkungan yang sangat besar. 

 

 
 

              Timbulan sampah 

              Pewadahan/pemilahan 

Pengumpulan 

Pemindahan dan 
pengangkutan 

Pengolahan 

Pembuangan akhir 
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2. Metode Controlled Landfill 

Metode ini merupakan perbaikan dari metode Open Dumping, dimana 

timbunan sampah secara bertahap ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi 

kemungkinan gangguan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya, atau 

penutup sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah mencapai tahap tertentu, 

misal ketika tumpukan sampah telah penuh. 

3. Metode Sanitary Landfill 

Sanitary landfill adalah sistem penimbunan sampah secara sehat dimana 

sampah dibuang ditempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung 

sampah, lalu ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian 

rupa hingga sampah tidak berada di alam terbuka. Hal ini untuk mencegah 

timbulnya bau dan tempat bersarangnya binatang. Material yang baik untuk 

dijadikan lapisan penutup pada landfill adalah tanah yang agak berpasir atau 

lumpur yang mengandung batuan kecil. Sedangkan tanah yang mengandung 

lempung tinggi secara umum memiliki kualitas yang buruk jika digunakan sebagai 

material penutup. 

Tchobanoglous, Theisen dan Vigil ( 1993 ) menuliskan beberapa prinsip 

dasar metode penimbunan sampah pada sanitary landfill yaitu: 

a) Mengisi lembah atau cekungan 

Metode ini biasa digunakan pada daerah lembah seperti tebing, jurang, 

cekungan kering  dan bekas galian dengan cara menimbun sampah  mulai 

dari dasar pada daerah yang kosong. Metode ini dikenal dengan depression 

method yang dapat dilihat pada Gambar 2.2.  

 

 

 

 
 

Sumber : Tchobanoglous, Theisen dan Vigil ( 1993 ) 

b) Mengupas lahan secara bertahap 

Gambar 2.2 Depression Method 
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Metode ini dilakukan dengan cara pengupasan lahan hingga membentuk 

parit-parit, biasanya metode ini dilakukan pada area yang memiliki muka 

air tanah yang dalam. Metode ini dikenal dengan metode trench. Contoh 

gambar metode trench ditunjukan pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

Sumber : Tchobanoglous, Theisen dan Vigil ( 1993 ) 

c) Menimbun sampah di atas lahan 

Metode ini dilakukan dengan menghamparkan sampah memanjang pada 

permukaan tanah yang relatif datar, biasanya metode ini dilakukan pada 

area yang memiliki muka air tanah tinggi. Metode ini dikenal dengan 

metode area yang disajikan pada Gambar 2.4. 

  

 

 

 

Sumber : Tchobanoglous, Theisen dan Vigil ( 1993 ) 

2.4 Desain dan Operasi Sanitary Landfill 

Dalam perencanaan sanitary landfill dibutuhkan data mengenai jumlah 

timbulan sampah yang masuk dalam landfill. Jumlah timbulan sampah ini akan 

mempengaruhi luas area yang dibutuhkan untuk pembuatan landfill. 

Selain lahan untuk area penimbunan sampah (landfilling), diperlukan juga 

beberapa sarana penunjang seperti saluran drainase, sistem pengumpul lindi dan 

gas serta tanah penutup yang berfungsi mencegah hidupnya vektor penyakit. 

Gambar 2.3 Metode Trench 

Gambar 2.4 Metode Area 
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Tahapan perencanaan TPA dengan metode Sanitary Landfill adalah sebagai 

berikut. 

2.4.1 Analisa 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 

sesuai dengan SNI 19-3964-1994 tentang pengambilan dan pengukuran contoh 

timbulan dan komposisi sampah perkotaan.: 

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. 

Menurut SNI 19-3964-1994 data timbulan sampah di peroleh dengan 

melakukan survei selama 8 hari berturut-turut. Dengan mengambil sampah pada 

sejumlah pemukiman dan di rerata akan menghasilkan timbulan sampah 

perkotaan. Untuk penentuan jumlah pemukiman atau jumlah rumah yang akan 

dibuat sampling dapat dihitung dengan rumus Persamaan 2.1 berikut: 

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

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 2.2 berikut: 

푲 =  푺
푵

 ................................................................................................ (2.2) 

K = jumlah contoh (KK), 

N = jumlah jiwa per keluarga (5), 
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Untuk menghitung jumlah contoh timbulan sampah perumahan terbagi 

menjadi tiga bagian, yaitu contoh dari perumahan permanen, contoh dari 

perumahan semi permanen dan contoh dari perumahan non permanen. 

1. Contoh dari perumahan permanen  = (S1 x K) keluarga 

2. Contoh dari perumahan semi permanen = (S2 x K) keluarga 

3. Contoh dari perumahan non permanen = (S3 x K) keluarga 

Dimana : S1 = Proporsi jumlah KK perumahan permanen dalam (25%) 

 S2 = Proporsi jumlah KK perumahan semi permanen dalam    

(30%) 

 S2 = Proporsi jumlah KK perumahan non permanen dalam 

(25%) 

 S =  Jumlah contoh jiwa 

 N =  Jumlah jiwa per keluarga 

 K =  Jumlah KK 

Alat yang digunakan dalam penelitian timbulan sampah menggunakan 

kotak berukuran 20 cm x 20 cm x 100 cm dan dilakukan dengan diangkat setinggi 

± 30 cm dan dijatuhkan sebanyak tiga kali untuk satu sampel sampah. Beberapa 

hal yang akan didata dari pengambilan sampel sampah ini 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 diperlukan 

pula memperkirakan jumlah penduduk yang dilayani hingga akhir  tahun periode 

desain tersebut, yaitu selama 10 tahun ke depan. 

Menurut (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2011 : 11-12) proyeksi jumlah penduduk 

dapat dihitung dengan tiga metode, yaitu: 
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a. Metode Aritmatika 

Metode ini cocok digunakan untuk daerah yang perkembangan 

penduduknya relatif konstan. Perhitungan perkembangan penduduk pada tahun-

tahun berikutnya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 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, 

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. Rumus yang digunakan: 

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 

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. 

Rumus yang digunakan: 

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

Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n, 

x = beda yang dihitung pada tahun dasar, 
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a/b = dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut : 

a = ∑풑.∑풙ퟐ ∑풙.∑풙.풑
풏.횺풙ퟐ (횺풙)ퟐ

 ...................................................................... (2.6)  

             b = 퐧.∑퐱.퐩 ∑퐱.∑퐩
풏.횺풙ퟐ (횺풙)ퟐ

…………………………………………………. (2.7)             

Nantinya proyeksi pertumbuhan penduduk dipilih berdasarkan nilai Sd 

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

ketiga metode yang digunakan. Rumus dari standar deviasi (Sd) sebagai berikut: 

r= 풏.(횺퐗퐘) (횺퐗).(횺퐘)

풏. 횺풀ퟐ (횺풀)ퟐ .{풏. 횺푿ퟐ (횺푿)ퟐ}
 ......................................................... (2.8) 

(Sd) = 휮 (풀풊−풀풎풆풂풏)ퟐ

풏−ퟏ  ....................................................................  (2.9) 

2.4.2 Persiapan Lahan 

Salah satu tugas tersulit yang dihadapi sebagian besar para perencana 

dalam menerapkan program pengelolaan limbah padat terpadu adalah penentuan 

tempat pembuangan sampah baru. Setelah diketahui kebutuhan lahan untuk lahan 

untuk penimbunan sampah, maka perlu dilakukan persiapan lahan untuk 

penimbunan. Menurut Tchobanoglous, Theisen dan Vigil (1993), lokasi landfill 

atau Tempat Pemrosesan Akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat berikut, 

antara lain: 

a) Ketersediaan lahan 

Dalam pemilihan lahan tempat pembuangan diperkirakan dapat 

beroperasi minimum lima tahun, namun rentang minimal waktu 

perencanaan adalah sepuluh tahun. Diharapkan lahan dapat digunakan 

untuk melayani hingga sepuluh tahun periode desain 

b) Kondisi tanah dan topografi 

Data karakteristik tanah sekitar diperlukan dalam menyediakan bahan 

material sebagai lapisan penutup tiap harinya (daily cover), lapisan 

penutup antara (intermediate cover) dan sebagai penutup akhir (final 

cover). 
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c) Kondisi klimatologi 

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, 

kemampuan evapotranspirasi dan curah hujan yang akan mempengaruhi 

operasional sanitary landfill. 

d) Kondisi geohidrologi 

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui susunan struktur batuan yang 

terdapat di lokasi TPA, terutama permeabilitas tanah. 

e) Hidrologi 

 Data ini dibutuhkan untuk memperhitungkan sistem drainase, 

karakteristik run off dan kemungkinan terjadinya banjir. Selain itu, dapat 

diketahui kedalaman air tanah, kualitas air tanah, arah pergerakan air 

tanah dan kondisi air tanah di sekitar lokasi TPA. 

f) Rencana penggunaan akhir 

 Rencana penggunaan akhir harus diperhitungkan sebelum layout dan 

desain sanitary landfill dimulai karena mempengaruhi desain dan rencana 

operasional selanjutnya. 

2.4.3 Pembentukan lapisan dasar TPA 

Berikut tata cara perencanaan konstruksi sistem pelapis dasar (liner) TPA 

menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan 

Lingkungan Permukiman, (2011 : 54-55) 

a) Lapisan dasar TPA harus kedap air sehingga leachate terhambat meresap 

kedalam tanah dan tidak mencemari air tanah. Koefisien permeabilitas 

lapisan dasar TPA harus lebih kecil dari 10-7 cm/det. 

b) Pelapisan dasar kedap air dapat dilakukan dengan cara melapisi dasar 

TPA dengan tanah lempung yang dipadatkan (25cm x 2) atau 

geomembrane setebal 1,5-2 mm atau anyaman bambu, tergantung pada 

kondisi tanah. 

c) Dasar TPA harus dilengkapi saluran pipa pengumpul leachate dan 

kemiringan minimal 1-2% kearah saluran pengumpul maupun 

penampung leachate. 
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d) Tebal media karpet kerikil penangkap leachate minimum 30 cm, 

menyatu dengan saluran pengumpul leachate berupa media kerikil 

berdiameter 30-50 mm, tebal minimum 20 cm yang mengelilingi pipa 

perforasi 8 mm dari HDPE, berdiameter 30 cm. Jarak antara lubang 

perforasi adalah 5 cm. 

2.4.4 Perletakan Sampah 

Sel harian adalah timbunan sampah padat yang terbentuk dalam satu hari 

dan telah memiliki lapisan tanah penutup harian sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan. Volume sel harian dipengaruhi oleh: 

- Letak sel dalam suatu lapis deret sel (lift). 

- Jumlah pembebanan sampah harian. 

- Kepadatan sampah yang dapat dicapai. 

Setelah persiapan selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah 

meletakkan sampah dalam landfill. Sampah diletakkan dalam tiap sel landfill, 

kemudian ditutup dengan tanah dan dipadatkan pada akhir pengoperasiannya. 

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan 

Lingkungan Permukiman (2011). Cara pengisian sampah dan penutup hariannya 

dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

- Perataan dilakukan lapis demi lapis sampai ketebalan sekitar 1,50 cm. 

- Pemadatan sampah dilakukan dengan menggilas sampah tersebut 4 - 6 

kali. 

- Tebal lapisan tanah penutup harian minimum 15cm. 

- Perataan dan pemadatan sampah dilakukan sampai mencapai ketebalan 

rencana. 
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Sumber : Tchobanoglous, Theisen dan Vigil ( 1993 ) 

2.4.5 Tanah Penutup 

Menurut Tchobanoglous, Theisen dan Vigil (1993) tanah penutup sangat 

diperlukan agar kegiatan pembuangan sampah baik secara controlled landfill 

maupun sanitary landfill dapat dilaksanakan dengan baik, sehat dan aman. 

Penyediaan tanah penutup TPA merupakan kegiatan yang sangat menentukan 

efisiensi dan keamanan TPA. Penyediaan yang dilakukan secara terencana dengan 

baik akan mendukung kegiatan operasi penutupan sampah. Fungsi tanah penutup 

TPA diantaranya adalah: 

- Mencegah perkembangbiakan lalat, tikus, dan vektor penyakit lainnya. 

- Mengurangi bau yang timbul. 

- Mengurangi rembesan air hujan kedalam timbunan sampah agar volume 

lindi yang timbul dapat dikendalikan. 

- Mengurangi lepasnya gas metan secara tak terkendali dan mencegah 

timbulnya kebakaran. 

- Meningkatkan stabilitas timbunan sampah. 

- Memperbaiki estetika timbunan sampah. 

Menurut Damanhuri (2006), tanah penutup pada sanitary landfill terdiri 

dari beberapa lapis berturut-turut dari bawah ke atas, yaitu: 

- Di atas timbunan sampah : lapisan tanah penutup reguler (harian atau 

antara). Bila sel harian tidak akan dilanjutkan untuk jangka waktu lebih 

dari 1 bulan, maka dibutuhkan penutup antara setebal 30 cm dengan 

pemadatan. 

Gambar 2.5 Pengisian Sampah dalam Landfill 
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- Lapisan karpet kerikil dengan diameter 30 – 50 mm sebagai penangkap 

gas horizontal setebal 20 cm yang berhubungan dengan perpipaan 

penangkap gas vertikal. 

- Lapisan tanah liat setebal 20 cm dengan permeabilitas maksimum 

sebesar 1 x 10-7 cm/detik 

- Lapisan karpet kerikil under drain  penangkap air infiltrasi terdiri dari 

media kerikil dengan diameter 30 – 50 mm setebal 20 cm, menuju 

sistem drainase. 

- Jika diperlukan untung mencegah masuknya tanah di atasnya, maka 

dilakukan pemasangan lapisan geotekstil. 

- Lapisan tanah humus setebal minimum 60 cm. 

Penutupan sampah dengan tanah serta proses pemadatan dilakukan secara 

bertahap sel demi sel, sehingga setelah sel lapisan pertama selesai maka dapat 

membuat lapisan selanjutnya di atasnya. Lapisan tanah penutup hendaknya 

memiliki kemiringan menuju titik pengumpulan dan tidak tergerus selama 

menunggu penggunaan, seperti tergerus hujan atau tergerus akibat operasi rutin 

khususnya akibat truk pengangkut sampah dan operasi alat berat di atasnya. 

Sistem tanah penutup pada sanitary landfill dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber : Damanhuri (2006) 
Gambar 2.6 Detail Lapisan Tanah Penutup 



23 
 

 

 

2.4.6 Analisa Stabilitas Lereng 

Pada permukaan tanah yang tidak horizontal atau miring, komponen 

gravitasi cenderung untuk menggerakkan tanah ke bawah. Jika gaya gravitasi 

melampaui gaya geseran pada tanah, maka akan terjadi kelongsoran lereng. 

Analisis ini banyak digunakan pada proyek-proyek seperti bangunan irigasi, jalan 

raya, pelabuhan, tempat pemrosesan akhir sampah dan lain sebagainya. 

Konstruksi TPA dikatakan aman apabila didapatkan angka keamanan 1,50 untuk 

kondisi normal dan 1,0 untuk kondisi gempa (Hary Christady Hardiyatno, 2010).  

Metode Irisan Fellenius 

Analisa stabilitas dengan menggunakan metode irisan dapat dijelaskan 

dengan memperhatikan Gambar 2.10 dengan AC merupakan lengkungan 

lingkaran sebagai permukaan bidang longsor percobaan. Tanah yang berada di 

atas bidang longsor percobaan di bagi dalam beberapa irisan tegak. Lebar dari 

tiap-tiap irisan tidak harus sama. Kemudian akan didapatkan nilai panjang 

lengkungan irisan dan nilai sudut irisan (휃) yang digunakan untuk menghitung 

Wi. (Hary Christady Hardiyatmo, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Hary Christady Hardiyatmo ( 2010 ) 

Keseimbangan arah vertikal dan gaya-gaya yang bekerja dengan 

memperhatikan tekanan air pori dijelaskan dalam Persamaan 2.10 – 2.15. 

(a) (b) 

B 

A 

C 

Gambar 2.7 Gaya-Gaya yang Bekerja pada Metode Irisan 
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Ni + Ui = Wi cos 휽i …………….……….……….……….……….………(2.10) 

atau 

Ni = Wi cos 휽i – Ui ..……………….……….……….……….……….(2.11) 

  = Wi cos 휽i - uiai         

Faktor aman didefinisikan sebagai, 

 F = 푱풖풎풍풂풉 풎풐풎풆풏 풅풂풓풊 풕풂풉풂풏풂풏 품풆풔풆풓 풔풆풑풂풏풋풂풏품 풃풊풅풂풏품 풍풐풏품풔풐풓
푱풖풎풍풂풉 풎풐풎풆풏 풅풂풓풊 풃풆풓풂풕 풎풂풔풔풂 풕풂풏풂풉 풚풂풏품 풍풐풏품풔풐풓

 …………..(2.12) 

 = 
∑푴풓

∑푴풅
 

Lengan momen dari berat massa tanah tiap irisan adalah R sin 휃, maka : 

∑푴풅 = 푹∑ 푾풊 퐬퐢퐧휽풊  풊 풏
퐢 퐥  .......................................................................... (2.13) 

Keterangan : 

       R = jari-jari lingkaran bidang longsor 

        n = jumlah irisan 

      Wi = berat massa tanah irisan ke-i 

       휃i = sudut yang di definisikan pada gambar 2.10 (a) 

Dengan cara yang sama, momen yang menahan tanah akan longsor, adalah : 

∑푴풓 = 푹∑ (풄풂풊 + 푵풊퐭퐠 훗)풊 풏
퐢 퐥  .................................................................. (2.14) 

Sehingga persamaan faktor aman menjadi, 

푭 = ∑ .풊 풏
퐢 퐥

(풄풂풊  푵풊퐭퐠 훗)
푾풊 퐬퐢퐧 휽풊

 ............................................................................... (2.15) 

Bila terdapat air pada lereng, tekanan air pori pada bidang longsor tidak 

menambah momen akibat tanah yang akan longsor (Md), karena resultan gaya 

akibat tekanan air pori lewat titik pusat lingkaran. Substitusi Persamaan 2.10 ke 

Persamaan 2.14, diperoleh Persamaan 2.16. 

 푭 = ∑ .풊 풏
퐢 퐥

풄풂풊 (푾풊 퐜퐨퐬 휽풊  풖풊풂풊)퐭퐠 훗)
푾풊 퐬퐢퐧 휽풊

 ............................................................. (2.16) 

Keterangan : 

       F = faktor aman, 



25 
 

 

1 
3 

Gambar 2.8 Kemiringan Lereng dan Rasio Vertikal ke Horizontal 

        c = kohesi tanah (t/m2), 

       φ   = sudut gesek dalam tanah (derajat), 

       푎   = panjang lengkung lingkaran pada irisan ke-i (m), 

      푊   = berat irisan tanah ke-i (t/m), 

       푢   = tekanan air pori pada irisan ke-i (t/m2), 

       휃푖  = sudut yang didefinisikan dalam Gambar 2.10, 

Untuk menghitung stabilitas lereng sampah, diperlukan data tanah dari 

hasil pelapukan sampah yang meliputi kohesi dan sudut gesekan, untuk data tanah 

dari hasil pelapukan sampah tersebut disajikan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Parameter kekuatan geser  dari TPA Sitio Sao Joao 
No. Usia limbah Kohesi (kPa) Sudut Gesekan (°) 
1 Limbah Tua (Lama) 19,0 28,0 
2 limbah Terbaru (kurang dari 2 tahun) 13,5 22,0 

Sumber : Papers Geo-Frontiers 2011 © ASCE 2011 : Determination of Shear Strength 
Parameters of Municipal Solid Waste (MSW) by Means of Static Plate Load Tests 

Stabilitas Tumpukan Sampah 

1. Tidak adanya prosedur operasional yang tepat di Tempat Pemrosesan Akhir 

sampah sering mengakibatkan tumpukan sampah yang terlalu tinggi dan 

dapat membahayakan. Sehingga diperlukan perencanaan dalam menentukan 

ketinggian tumpukan lereng sampah dalam rangka untuk mengurangi bahaya 

ketidakstabilan slope/lereng. Sampai dengan tumpukan akhir, kemiringan 

lereng direncanakan sekitar 2 – 4 % seperti pada Gambar 2.8 agar tidak 

terjadi genangan (ponding) dan air dapat mengalir dengan baik, dengan rasio 

vertikal ke horisontal kurang dari 1 : 3 atau setidaknya sebesar 30o.  

 

 

 

  
Sumber : Lampiran III hal.40 Permen PU No.3 Tahun 2013 

2. Batasan nilai yang biasa digunakan agar material dalam timbunan tidak 

runtuh dikenal dengan sebagai faktor keamanan (safety factor atau Sf). 
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Syarat kriteria nilai sf minimum 1,3 untuk kemiringan timbunan sampah 

sementara dan 1,5 untuk kemiringan timbunan sampah yang permanen.  

3. Pada timbunan di lahan urug kestabilan akan ditentukan antara lain oleh : 

a) Karakteristik dan kestabilan tanah dasar. 

b) Karakteristik dan berat sampah, semakin banyak plastik di dalam 

timbunan sampah, maka akan cenderung semakin tidak stabil, semakin 

tinggi timbunan sampah cenderung akan tambah berat, dan akan 

semakin tidak stabil. Sifat ini terkait erat dengan kuat geser sampah 

dalam timbunan, yang akan tergantung pada sudut geser (훷) dan daya 

lekat antar partikel (nilai kohesi c). 

c) Kandungan air dalam sampah dan dalam timbunan, semakin lembab 

sampah akan semakin tidak stabil, semakin banyak air di dasar 

timbunan, akan semakin tidak stabil timbunan tersebut. 

d) Kemiringan lereng : semakin kecil sudut kemiringan akan semakin 

stabil. Kemiringan yang baik bagi timbunan sampah antara 20º – 30º. 

e) Penggunaan terasering pada ketinggian tertentu. Sebaiknya digunakan 

terasering selebar minimum 5 m untuk setiap ketinggian 5 m. 

f) Kepadatan sampah : semakin padat sampah, maka akan semakin 

mampu mendukung timbunan sampah di atasnya. Kepadatan yang baik 

dengan penggunaan alat berat dozer akan dicapai bila dilakukan secara 

lapis – per – lapis. 

4. Tumpukan sampah jika ketinggiannya lebih dari 5 m harus dilakukan 

rekonturing, agar kestabilan tanah terjaga. 

5. Lereng yang tidak berkontur dipotong dan dibentuk agar berkontur. Dari 

bagian bawah sampah dipotong untuk dibuat terasering selebar 5 m, dan 

lereng dibentuk dengan kemiringan 20º – 30º. Demikian dilanjutkan 

hingga sampai pada bagian atas tumpukan sampah.  

6. Setelah dibentuk kontur, sampah diberi lapisan tanah penutup. 

Ditambahkan lapisan tanah penutup sementara jika akan dilakukan 

rehabilitasi TPA dan atau ditambahkan lapisan tanah penutup akhir 

(capping) jika ditutup permanen.  
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7. Dibuat tanggul pengaman untuk mencegah kelongsoran sampah. Tanggul 
dibuat di sisi-sisi sel sampah. Tanggul dibuat dari timbunan tanah yang 
dipadatkan. Tanggul pada sisi sel sampah diproteksi dengan GCLs, HDPE 
Geomembrane dan Geotextile Proteksi. Pada bagian luar dari sisi 
timbunan sampah diproteksi dengan geotextile. Struktur pelapis tanggul 
dibuat mengikuti pelapisan dasar sel TPA, yaitu menggunakan tanah 
lempung dan dilapisi dengan geomembrane. Jika pengadaan tanah 
lempung sulit dilakukan, maka tanah lempung dapat diganti dengan 
lapisan kedap lainnya, seperti GCL. 

2.4.7 Sistem Pengelolaan Gas 

Landfill gas dihasilkan dari proses dekomposisi sampah yang tertimbun di 

dalam landfill oleh aktivitas mikroorganisme. 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) volume gas metana (CH4) adalah 

sebagai berikut: 

CH4, ton = MSWT x MSWF x MCF x DOC x DOCF x F x 16/12 ......... (2.17) 

Dimana,  

CH4 = Emisi gas metana. 

MSWT = Timbunan sampah total (ton). 

MSWF = Fraksi sampah yang di timbun di TPA (tingkat pelayanan). 

MCF = Faktor koreksi metana (nilainya berkisar antara 0,4 – 1,0). 

DOC = Fraksi degradasi karbon organic (nilainya berkisar antara (0,08 – 

0,21). 

DOCF = Fraksi DOC total yang terdegradasi (nilainya diasumsikan 0,77). 

F = Fraksi metana dalam biogas sampah (nilainya diasumsikan 0,5). 

Secara teoritis berdasarkan reaksi kimia maka gas CH4 dan CO2 

merupakan gas yang paling dominan dihasilkan dalam proses degradasi sampah 

secara anaerobic ini. Menurut Tchobanoglous, Theisen dan Vigil (1993 : 402-

405), metode yang digunakan untuk mengendalikan pergerakan gas ini adalah: 
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- Menempatkan material impermeable pada luar perbatasan landfill untuk 

menghalangi aliran gas. 

- Menempatkan material granular pada perbatasan landfill untuk 

penyaluran atau pengumpul gas. 

- Pembuatan ventilasi vertikal dan horisontal dalam lokasi landfill. 

- Pembuatan ventilasi disekeliling landfill. 

Menurut Tchobanoglous, Theisen dan Vigil ( 1993 : 406-412 ), ada dua 

cara untuk menangkap gas pada landfill, yaitu dengan cara aktif dan pasif. Aktif 

yaitu digunakan blower dan tersedia instalasi untuk pengolahan lanjutan gas, 

sedang pasif hanya menggunakan pipa untuk ventilasi. Berikutnya akan dijelaskan 

cara pasif, karena metode ini yang akan digunakan. Pemasangan pipa untuk 

kontrol gas dari dalam landfill dilakukan secara vertikal dan horisontal. 

a. Pemasangan pipa pengumpul gas secara vertikal. 

Pendekatan yang pertama adalah instalasi sumur-sumur vertikal. Setelah 

landfill keseluruhan mencapai ketinggian akhirnya, maka lubang-lubang akan 

dibor kemudian dipasang HDPE piping dan media dengan permeabilitas sedang 

kerikil, batu. Sumur vertikal biasanya mencapai angka 60-90% dari kedalaman 

sampah dan dilubangi kebawah hingga 50-66% jika digunakan untuk 

penampungan dan penggunaan gas. Jika sumur-sumur hanya digunakan untuk 

ventilasi saja ( atau bersifat pasif ) maka sepanjang casing tersebut dilubangi. 

Detail pemasangan pipa gas vertikal ditunjukkan pada Gambar 2.9. 

Sumber : Tchobanoglous, Theisen dan Vigil ( 1993 ) 
Gambar 2.9 Pemasangan Pipa Gas Vertikal 
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b. Model peletakan pipa 

Metode ini dilakukan dengan cara menyusun pipa pengumpul gas bersaf. 

Pada pemasangannya juga dilengkapi dengan pipa-pipa pengontrol bau. Peletakan 

pipa pengumpul gas secara horisontal ini dilakukan setelah dua atau lebih lift 

sampah terisi. Pipa diletakkan diantara tumpukan sampah yang dibuat. Sampah 

digali dengan kedalaman tertentu, kemudian diisi dengan kerikil, sebelum 

akhirnya pipa beroperasi ditanam didalamnya. Contoh perletakan pipa pengumpul 

gas horisontal dalam TPA dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

  

 

 

Sumber : Tchobanoglous, Theisen dan Vigil ( 1993 ) 

c. Produksi Landfill Gas 

Produksi gas landfill yang dihasilkan pada landfill sangat bergantung dari 

komposisi sampah yang ada. Secara teoritis berdasarkan reaksi kimia ini maka gas 

CH4 dan CO2 merupakan gas yang paling dominan dihasilkan dalam proses 

degradasi sampah secara anaerobic ini. Jumlah atau produksi gas yang dihasilkan 

sangat tergantung dari beberapa faktor, yaitu: 

a) Unsur-unsur pembentukan sampah seperti karbon, hidrogen, dan nitrogen  

serta oksigen yang diperoleh dari analisis karakteristik sampah yaitu 

ultimate analisis. 

b) Tergantung dari kecepatan degradasi sampah yang dibedakan atas 

sampah yang cepat terurai dan lambat terurai. Waktu untuk penguraian 

bahan organik yang mudah terurai adalah 5 tahun, sedangkan waktu 

penguraian bahan organik yang lambat terurai adalah 15 tahun. 

Ketika gas mulai dihasilkan maka tekanan didalam landfill akan meningkat  

sehingga memungkinkan adanya pergerakan gas didalam landfill. Pergerakan gas 

Gambar 2.10 Contoh Desain Peletakan Pipa Pengumpul Gas Horisontal dalam TPA 
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bisa terjadi secara vertikal dan horizontal, jika tekanan diluar lebih besar maka gas 

akan cenderung bertahan didalam landfill, sampai mencapai keseimbangan 

tekanan. Pergerakan gas sangat sulit untuk diprediksikan. 

Gas yang dihasilkan selama proses dekomposisi tidak boleh lepas begitu 

saja ke udara karena gas metana yang dihasilkan jika terjadi kontak dengan udara 

>5% akan menimbulkan ledakan, sehingga diperlukan kontrol dan pengawasan 

terhadap landfill gas. Kontrol gas secara umum dapat dilakukan dengan 

pembakaran gas atau memanfaatkannya sebagai sumber energi. Terutama untuk 

gas metana bisa dimanfaatkan untuk sumber energi yang sangat potensial. Secara 

umum sistem kontrol gas dapat dibedakan secara aktif dan pasif. Skema disajikan 

pada Gambar 2.11. 

Sumber : Tchobanoglous, Theisen dan Vigil ( 1993 ) 
2.4.8 Pengumpulan Lindi dan Kolam Penampung Lindi 

Lindi merupakan limbah cair yang telah melewati sampah yang 

mengekstraksi material terlarut dari sampah tersebut. Lindi terdiri dari cairan hasil 

dari dekomposisi buangan dan cairan dari luar yang masuk ke landfill, misalnya 

air tanah, air hujan dan air permukaan. 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011), secara umum lindi terdiri dari cairan 

 

 
Gambar 2.11 Fasilitas Kontrol pada Gas Landfill 
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yang merupakan hasil dari dekomposisi buangan dan cairan yang masuk ke dalam 

landfill dari luar. Sumber utama air lindi berasal dari sumber eksternal seperti 

permukaan drainase, air hujan, air tanah dan air bawah tanah, sedangkan sumber 

internal adalah cairan yang diproduksi dari proses dekomposisi sampah itu 

sendiri. 

Keberadaan air lindi tanpa pengelolaan yang baik dan benar pada akhirnya 

akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitarnya. Selain mencemari air 

tanah dan sumur penduduk, air lindi juga bisa mencemari tambak, dimana air lindi 

tersebut bersifat toksik terhadap ikan yang dibudidayakan. Hal ini menunjukkan 

sangat perlunya dilakukan pengelolaan air lindi pada suatu tempat pemrosesan 

akhir sampah. Dalam kaitannya dengan perancangan prasarana sebuah landfill, 

paling tidak terdapat dua besaran debit lindi yang dibutuhkan dari sebuah landfill, 

yaitu: 

- Untuk perancangan saluran penangkap dan pengumpul lindi, yang 

mempunyai skala waktu dalam periode yang kecil (biasanya skala jam), 

artinya saluran tersebut hendaknya mampu menampung leachate 

maksimum yang terjadi pada waktu tersebut. 

- Untuk perancangan pengolahan lindi, yang biasanya mempunyai 

periode dalam skala hari, dikenal sebagai debit rata-rata harian. 

Metode yang umumnya digunakan untuk pengelolaan air lindi di Indonesia 

antara lain adalah: 

a) Debit pengumpul lindi: 

- Dihitung dari rata-rata hujan maksimum harian dari data beberapa 

tahun 

- Asumsi bahwa curah hujan akan terpusat selama 4 jam sebanyak 

90% 

b) Debit pengolah lindi: 

- Dihitung dari rata-rata hujan maksimum bulanan, dari data beberapa 

tahun, atau dihitung dari neraca air, kemudian diambil perkolasi 

kumulasi bulanan yang maksimum. 
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a. Penyaluran Lindi 

Saluran pengumpul lindi terdiri dari saluran pengumpul sekunder dan 

primer. 

a) Kriteria saluran pengumpul sekunder adalah sebagai berikut: 

- Dipasang memanjang ditengah blok/zona penimbun. 

- Saluran pengumpul tersebut menerima aliran dari dasar lahan dengan 

kemiringan minimal 2 %. 

- Saluran pengumpul terdiri dari rangkaian pipa PVC 

- Dasar saluran dapat dilapisi dengan liner (lapisan kedap air) 

b) Kriteria saluran pengumpul primer: 

Menggunakan pipa PVC/HDPE dengan diameter minimal 300 mm, 

berlubang (untuk pipa ke bak pengumpul lindi tidak berlubang saluran 

primer dapat dihubungkan dengan hilir saluran sekunder oleh bak kontrol, 

yang berfungsi pula sebagai ventilasi yang dikombinasikan dengan 

pengumpul gas vertikal). 

c) Syarat pengaliran lindi adalah : 

Pengaliran lindi dilakukan seoptimal mungkin dengan metode gravitasi, 

dengan kecepatan pengaliran 0,6 – 3 m/det. Kedalaman air dalam saluran / 

pipa (d/D) maksimal 80 %, dimana d = tinggi air dan D= diameter pipa.  

d) Perhitungan desain debit lindi adalah menggunakan model atau dengan 

perhitungan yang didasarkan atas asumsi. Hujan terpusat pada 4 jam 

sebanyak 90% (Van Breen), sehingga faktor puncak = 5,4. Maksimum hujan 

yang jatuh 20 – 30% diantaranya menjadi lindi. Dalam 1 bulan, maksimum 

terjadi 20 hari hujan. Data presipitasi diambil berdasarkan data harian atau 

tahunan maksimum dalam 5 tahun terakhir.  

Berikut ini adalah alternatif pola pipa pengumpul lindi dapat dilihat pada 

Gambar 2.12. 
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Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan 

Permukiman (2011) 

b. Konstruksi Pengumpul Lindi 

Saluran pengumpul leachate menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

NO.21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan 

Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) dibagi menjadi 2 yaitu: 

a) Saluran pengumpul primer 

Menggunakan pipa HDPE berlubang (untuk pipa bak pengumpul leachate 

tidak berlubang), saluran primer dapat dihubungkan dengan hilir saluran 

sekunder oleh bak kontrol, yang berfungsi pula sebagai ventilasi yang 

dikombinasikan dengan pengumpul gas vertikal. 

b) Saluran pengumpul sekunder 

- Dipasang memanjang di tengah blok/zona penimbun 

- Saluran pengumpul tersebut menerima aliran dari dasar lahan dengan 

kemiringan minimal 2% 

- Saluran pengumpul terdiri dari rangkaian pipa HDPE 

- Dasar saluran dapat dilapisi dengan liner (lapisan kedap air) 

Untuk perhitungan desain debit leachate menggunakan model atau 

perhitungan. Untuk model sendiri salah satunya yakni model Thornthwaite. 

Model Thornthwaite membutuhkan data klimatologi sebagai berikut: 

1. Data presipitasi (rata-rata bulanan tahunan) 

2. Data temperature udara ( rata-rata bulanan tahunan) 

3. Posisi geografis stasiun meteorologi setempat 

 

Pola Garis 
 

Pola Tulang 
 

Pola Tangga 

Gambar 2.12 Gambar Alternatif Pola Pipa Pengumpul Leachate 
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Metode neraca air dari Thornthwaite berasumsi bahwa lindi hanya 

dihasilkan dari curah hujan yang berhasil meresap masuk ke dalam timbulan 

sampah. Berikut sistem input – output dari neraca air dengan persamaan 2.18 – 

2.21: 

PERC = P – (RO) – (AET) – (ΔST) .............................................. (2.18)  

I = P – (R/O) ......................................................................... (2.19) 

APWL = ∑ NEG ( I – PET) ........................................................... (2.20) 

AET = (PET) + [ ( I – PET) – (ΔST) ] ........................................ (2.21) 

Keterangan : 

PERC = Perkolasi, air yang keluar dari sistem menuju lapisan di 

bawahnya, akhirnya menjadi leachate (lindi) 

P = Presipitasi rata-rata bulanan dari data tahunan 

RO = Limpasan permukaan (runoff) rata-rata bulanan dihitung dari 

presipitasi serta koefisien limpasan 

AET = Aktual evapotranspirasi, menyatakan banyaknya air yang hilang 

secara nyata dari bulan ke bulan 

ΔST = Perubahan simpanan air dalam tanah dari bulan ke bulan, yang 

terkait dengan soil moisture storage . 

ST = Soil moisture storage ,merupakan banyaknya air yang tersimpan 

dalam tanah pada saat keseimbangan. 

I = Infiltrasi, jumlah air terinfiltrasi ke dalam tanah. 

APWL = Accumulated potential water loss , merupakan nilai negatif dari 

(I-PET) yang merupakan kehilangan air secara akumulasi. 

I-PET = Nilai infiltrasi dikurang potensi evapotranspirasi ; nilai negatif 

menyatakan banyaknya infiltrasi air yang gagal untuk dipasok pada tanah, 

sedang nilai positif adalah kelebihan air selama periode tertentu untuk 

mengisi tanah. 

PET = potensial evapotranspirasi, dihitung berdasarkan atas nilai rata-

rata bulanan dari data tahunan. 
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Berikut ini adalah input-output konsep neraca air yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya (2011) 

c.  Kolam Penampung 

Kolam lindi berfungsi penampung air lindi yang dihasilkan dari TPA, 

dimana di kolam ini terdapat beberapa fase untuk menetralisirkan air lindi supaya 

tidak langsung meluap ke tanah. Dasar kolom kolam terdapat filtrasi dengan 

susunan paling bawah adalah tanah, selanjutnya pasir dan paling atas adalah ijuk 

untuk menetralisirkan air lindi dengan kriteria teknis sebagai berikut: 

- Bak penampung leachate harus kedap air dan tahan asam 

- Ukuran bak penampung disesuaikan dengan kebutuhan 

2.4.9 Perhitungan Curah Hujan 

Untuk mencari jumlah debit aliran yang akan mengalir pada saluran 

drainase persamaannya sebagai berikut: 

Q = 0.278 x C x I x A ................................................................................ (2.22) 

Dimana : 

 Q  = debit limpasan  (m3/dt) 

 C  = koefisien limpasan  

  I  = intensitas hujan (mm/jam) 

Presipitasi (P) 

Evapotranspirasi (ET) Run Off (RO) 
 

 

Moisture Storage (ΔS) 

 PERC = P – RO – AET + ΔS 

Leachate 

Gambar 2.13 Input-Output Konsep Neraca Air 
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 A = luas daerah pelayanan tiap (ha) 

0,2778 = faktor konversi 

*0,278 adalah faktor konversi agar satuan menjadi m3/detik. Hujan selama 1 jam 

dengan intensitas 1 mm/jam di daerah seluas 1 km2, maka debit banjirnya 0,2778 

m3/detik, dan debit banjir sebesar 0,278 m3/detik akan melimpas merata selama 1 

jam. Luas daerah pelayanan tiap saluran merupakan daerah dimana semua air 

hujan di daerah tersebut mengalir masuk ke dalam saluran tertentu atau yang 

diinginkan. 

Koefisien pengaliran C ditentukan berdasarkan penutupan lahan di daerah 

perencanaan. Pedoman penentuan nilai C dapat dilihat pada Tabel 2.3. Nilai 

koefisien pengaliran memiliki rentang nilai 0,5-0,85.  

Tabel 2.3 Nilai Koefisien Limpasan (c) 
Penutupan Lahan C 

Lahan terbuka : 
tanah berpasir, lahan datar, 2% 0,05-0,10 
tanah berpasir, lahan landai, 2%-7% 0,10-0,15 
tanah berpasir, lahan miring, >7% 0,15-0,20 
tanah berat, lahan datar, 2% 0,13-0,17 
tanah berat, lahan landai 2%-7% 0,18-0,22 
tanah berat, lahan miring, >7% 0,25-0,35 
Taman 0,10-0,40 
kantor, rumah jaga, gudang,garasi, bangunan tertutup 
lainnya 0,60-0,75 

Jalan lingkungan, lahan parkir : 
Aspal 0,70-0,95 
Beton 0,80-0,95 
batu bata / paving stone 0,60-0,85 

Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya (2011) 

2.4.10 Perencanaan Saluran Drainase 

 Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) sistem drainase dibuat mengikuti 

hirarki semakin ke hilir saluran semakin besar. Aliran air diarahkan ke hilir untuk 

bertemu dengan saluran yang melayani daerah lainnya di dalam lokasi TPA. 

Perhitungan dimensi saluran drainase dapat dihitung dengan Persamaan 2.23-2.24. 
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Q = V x A .................................................................................................. (2.23) 

Keterangan : 

       Q = debit aliran (m3/dt), 

       V = kecepatan aliran air dalam saluran (m/dt) 

       A  = luas penampang basah saluran (m2), 

Koefisien run off merupakan nilai banding antara bagian hujan yang runoff 

dimuka bumi dengan hujan total terjadi. Nilai run off untuk drainase muka tanah 

disajikan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Nilai Koefisien Run Off untuk Drainase Muka Tanah 
Tipe Area Koefisien run off 

Pegunungan yang curam 0,75-0,90 
Tanah yang bergelombang & hutan 0,50-0,75 
Dataran yang ditanami 0,45-0,60 
Atap yang tidak tembus air 0,75-0,90 
Perkerasan aspal, beton 0,80-0,90 
Tanah padat sulit diresapi 0,40-0,55 
Tanah agak muda diresapi 0,05-0,35 
Taman / lapangan terbuka 0,05-0,25 
Kebun 0,20 
Perumahan tidak begitu rapat 0,25-0,40 
Perumahan kerapatan sedang 0,40-0,70 
Perumahan rapat 0,70-0,80 
Daerah rekreasi 0,20-0,30 
Daerah industry 0,80-0,90 
Daerah perniagaan 0.90-0,95 

       Sumber : Drainase Perkotaan (2002) 

Selanjutnya berikut ini disampaikan koefisien penyebaran hujan dalam 

bentuk tabel, yang dapat digunakan untuk analisis debit akibat hujan. Nilai 

koefisien penyebaran hujan disajikan pada Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 Nilai Koefisien Kekasaran Saluran 
 

Bahan Saluran N 

Pasangan batu bata diplester halus 0,01 – 0,015 
Pasangan batu bata tidak diplester 0,012 – 0,018 
Pasangan batu kali dihaluskan 0,017 – 0,03 
Pasangan batu kali tidak dihaluskan 0,023 – 0,035 
Beton dihaluskan (finished) 0,011 – 0,015 
Beton cetak tidak dihaluskan (unfinished) 0,014 – 0,02 
Beton pada galian beton yang rapi 0,017 – 0,02 
Beton pada galian beton yang tidak dirapikan 0,022 – 0,027 
Tanah galian yang rapi 0,016 – 0,02 
Tanah galian berbatu yang dirapikan 0,022 – 0,03 
Tanah galian yang sedikit ditumbuhi rumput 0,022 – 0,03 
Galian pada batuan keras 0,025 – 0,04 

         Sumber : Drainase Perkotaan (2002) 

V = ks . R 2/3 . S 0.5  .................................................................................... (2.25) 

Keterangan : 

       k  = koefisien kekasaran Strickler (tabel), 

       R  = jari-jari hidrolis (m) = A/P, 

       S  = kemiringan garis energi (m/m), 

Aliran memiliki kecepatan konstan di setiap titik saluran, kecepatan aliran 

dipengaruhi oleh koefisien kekasaran saluran yang di sajikan pada Tabel 2.6.  

Tabel 2.6 Nilai Koefisien Kekasaran Strickler 
Bahan saluran K 

Saluran pasangan 60 
Saluran beton 70 
Saluran bersemen plesteran 70 
Saluran tanah bersih 30-45 

            Sumber : Drainase Perkotaan (2002) 

Untuk mengantisipasi adanya fluktuasi debit aliran air dan ketinggian air 

akibat peningkatan curah hujan maupun pengaruh gelombang. Tinggi jagaan bisa 

diperkirakan dengan Persamaan 2.24. 

F = c. h ...................................................................................................... (2.24) 

Keterangan : 
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        F  = Tinggi jagaan (m), 

        h  = kedalaman air dalam saluran (m), 

        c  = koefisien yang nilainya 0,5 – 0,3 

2.4.11 Perhitungan Intensitas Hujan 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) intensitas hujan bisa ditentukan 

dengan data curah hujan dengan durasi (lama hujan) tertentu. Bila data ini tidak 

diperoleh cara yang umum digunakan adalah dengan mencari hubungan antara 

curah hujan dengan durasi hujan. Salah satu metode perhitungan intensitas hujan 

yaitu metode Bell. 

Perhitungan intensitas hujan metode Bell dengan menggunakan curah 

hujan durasi 1 jam ( 60 menit ) dan kala ulang hujan 10 tahun. Perhitungan kala 

ulang 10 tahun metode Bell disajikan pada Persamaan 2.27. 

Rt = ( 0,21 ln T + 0,52) (0,54t 0.25 – 0,5) . R 10 tahun ........................................................... (2.25) 

Keterangan : 

      Rt = Curah hujan (mm), 

       T = periode ulang (tahun), 

       t = durasi hujan (menit), 

Untuk perhitungan intensitas hujan dengan metode Mononobe disajikan 

pada Persamaan 2.28. 

It = ퟔퟎ
푻

 x 푹풕 .............................................................................................. (2.26) 

       It = Intensitas hujan (mm/jam), 

        R = durasi, curah hujan, 

        T = periode ulang (tahun) 

Penentuan kemiringan pada saluran memiliki hubungan dengan kecepatan 

aliran air yang dihasilkan. Semakin tinggi angka kemiringan pada suatu saluran 

maka akan semakin tinggi kecepatan aliran yang dihasilkan. Untuk 

memperkirakan kecepatan rata-rata pada saluran disajikan pada Tabel 2.7. 
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Tabel 2.7 Kemiringan Saluran dan Kecepatan Aliran 
Kemiringan Saluran I (%) Kecepatan rata-rata v (m/detik) 

< 1 0,40 
1 - <2 0,60 
2 - <4 0,90 
4 - <6 1,20 
6 - <10 1,50 
10-<15 2,40 

 Sumber : Drainase Perkotaan (2002) 

2.4.12 Instalasi Kolam Penampung Lindi 

 Air lindi yang terkumpul akan dialirkan saluran primer menuju kolam 

pengumpul lindi. Setelah itu air lindi harus diolah terlebih dahulu sebelum dilepas 

ke badan sungai. Pengolahan tersebut dilakukan di kolam IPAL (Instalasi 

Pengolahan Air Limbah) yang terdiri dari serangkaian kolam stabilisasi anaerob, 

kolam fakultatif dan kolam maturasi. Adapun parameter yang digunakan dalam 

merencanakan kolam IPAL, parameter tersebut di sajikan pada Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Perbandingan Parameter Desain 
Parameter Unit Dimensi 

Kolam Anaeronik 
Kedalaman M 2,5 – 5,0 

Waktu Tinggal Hari 20 – 50 
Kolam Fakultatif 

Kedalaman M 1,5 – 2,5 
Waktu Tinggal Hari 3 – 30 

Kolam Maturasi 
Kedalaman M 1,0 – 1,5 

Waktu Tinggal Hari 5 – 20 
       Sumber: Permen PU No.3, 2013 

2.4.13 Menghitung Luas Lahan TPA 

Kebutuhan lahan merupakan hal yang harus direncanakan dengan baik. 

Volume sampah yang terus meningkat membutuhkan lahan yang cukup juga 

untuk menampung sampah tersebut. Kebutuhan lahan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kebutuhan Lahan = 풗풐풍풖풎풆 풔풂풎풑풂풉  풙 ퟑퟔퟓ 풉풂풓풊/풕풂풉풖풏
풌풆풅풂풍풂풎풂풏 풔풂풎풑풂풉 풕풆풓풌풐풎풑풂풌풔풊

 .................................. (2.27) 

Dimana  : 
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● Volume sampah (m3/hari) = 풔풂풎풑풂풉 풚풂풏품 풅풊풉풂풔풊풍풌풂풏 /풉풂풓풊 풙 ퟏퟎퟎퟎ 풌품/풕풐풏
풎풂풔풔풂 풋풆풏풊풔 풔풂풎풑풂풉 풕풆풓풌풐풎풑풂풌풔풊

(2.28) 

● Sampah yang dihasilkan (ton/hari) = 

 풑풐풑풖풍풂풔풊 풑풆풏풅풖풅풖풌 풙 풕풊풎풃풖풍풂풏 풔풂풎풑풂풉 푲품/풑풆풓풌풂풑풊풕풂 풉풂풓풊
ퟏퟎퟎퟎ 푲품/풕풐풏

 .......................... (2.29) 

(Direktur Pengembangan PLP,2011)


