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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Studi  

Lokasi studi terletak di Dusun Gedangkeret Desa Banjardowo Kabupaten 

Jombang. Luas wilayah Kabupaten Jombang 1.159,5 km2, terdiri dari 25 

kecamatan dan 306 desa. Jombang terletak di persimpangan jalur lintas utara dan 

selatan Pulau Jawa, jalur Surabaya-Tulungagung serta jalur Malang-Tuban. 

Kabupaten Jombang secara geografis terletak di antara 7°20’37” - 7°46’45” LS 

dan 112°03’45” - 112°27’21” BT. Kondisi topografi Kabupaten Jombang 

sebagian besar adalah wilayah datar, yaitu terdapat jalur lintas regional dan 

merupakan wilayah perkotaan. Sedangkan wilayah bergelombang terdapat di 

sebagian arah barat laut kota. (BPS 2017) 

Batas wilayah Desa Banjardowo: 

Utara : Desa Karangdagangan 

Selatan : Desa Pagerwojo 

Barat : Desa Brangkal 

Timur : Desa Sumbersari 

3.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian di TPA Banjardowo Dusun Gedangkeret Desa 

Banjardowo Kabupaten Jombang ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : (id.google.org/maps/lokasi.tpabanjardowo) 

Gambar 3.1 Lokasi Area TPA Banjardowo Kabupaten 
Jombang 
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3.3 Tahapan Studi Perencanaan 

Agar studi ini mencapai hasil yang maksimal, maka dilakukan pembahasan 

yang dirancang melalui tahapan studi. Adapun tahapan studi yang dimaksud dapat 

lihat pada Gambar 3.2. 
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3.3.1 Pengambilan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Pengertian tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. 

3.3.1.1 Data Primer 

 Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi studi 

perencanaan yaitu TPA Banjardowo Kabupaten Jombang. Pengumpulan data 

primer ini dilakukan dengan cara survei, yang meliputi : 

a) Timbulan sampah 

 Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang 

dihasilkan dari jenis sumber sampah pada wilayah tertentu. 

b) Densitas sampah 

 Densitas sampah merupakan faktor kompaksi yang didapat setelah 

menghentakkan alat uji sebanyak tiga kali untuk mendapatkan kepadatan 

sampah. 

c) Jumlah jiwa/KK 

Jumlah jiwa/KK adalah jumlah contoh perumahan yang akan dijadikan 

acuan untuk memperoleh nilai timbulan sampah dan densitas sampah. 

3.3.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai pihak-pihak 

lain yang terkait dengan ruang lingkup kajian. Data sekunder meliputi: 

a) Data umum TPA Banjardowo 

 Data yang umumnya ada dalam TPA meliputi : 

- Layout/ Peta Lokasi TPA Banjardowo. 

- Luas TPA Banjardowo. 

- Tingkat pelayanan dan daerah pelayanan. 

- Sarana dan Prasarana yang ada. 

- Armada pengangkut sampah ke TPA Banjardowo 

- Data yang berkaitan dengan kinerja pengelolaan sampah secara teknis. 

b) Data demografi 
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Data demografi penduduk 10 tahun terakhir (2006 - 2017), untuk 

perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk. Data meliputi : 

Administrasi wilayah Kabupaten Jombang, jumlah penduduk dan laju 

pertumbuhan penduduk. 

c) Data hidrologi 

Data pendukung dalam perencanaan debit lindi dan kolam lindi, meliputi: 

kondisi hidrogeologi, curah hujan, dan evapotranspirasi. 

d) Data topografi 

Data pendukung situasi lokasi dan kondisi eksisting dataran di TPA yang 

ada saat ini dan dalam perencanaan sketsa layout TPA dengan metode 

sanitary landfill dan menganalisis stabilitas lereng, data meliputi : data 

tata ruang dan tata guna tanah, jenis dan struktur tanah ,topografi (GPS). 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait sehubungan 

dengan ruang lingkup dan mendukung penelitian seperti terlihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Data Sekunder yang Digunakan 
No Data Sekunder Sumber 
1 Data demografi penduduk 10 tahun terakhir 

(2006 - 2017), Administrasi wilayah Kabupaten 
Jombang 

BPS Kabupaten Jombang, 2018 

2 Peta Lokasi TPA , Luas TPA, Layout TPA 
Banjardowo, Topografi (GPS), Tingkat 
pelayanan dan daerah pelayanan, Data jumlah 
timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah 
di TPA Banjardowo sebagai acuan. 

UPTD TPA Banjardowo, Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten 
Jombang, 2018 

4 Curah hujan tahunan (cm/tahun) Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten 
Jombang, 2018 

3.3.2 Analisa Data 

 Data-data yang sudah dikumpulkan baik data primer maupun data 

sekunder, selanjutnya dapat dilakukan analisis perhitungan sesuai dengan studi 

perencanaan pengembangan TPA dengan menggunakan metode sanitary landfill. 
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3.3.3 Proyeksi pertumbuhan Penduduk 

Perkiraan jumlah penduduk dilakukan dengan menghitung rasio laju 

pertumbuhan penduduk pada tahun-tahun sebelumnya (10 tahun terakhir). 

Menurut (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan 

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

dengan tiga metode, yaitu: 

a) Metode Aritmatik. 

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 Geometrik. 

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. 

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

Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n, 

x = beda yang dihitung pada tahun dasar, 

a/b = dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut : 

a = ∑풑.∑풙ퟐ ∑풙.∑풙.풑
풏.횺풙ퟐ (횺풙)ퟐ

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

b ..=퐧.∑퐱.퐩 ∑퐱.∑퐩
풏.횺풙ퟐ (횺풙)ퟐ

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

3.3.4 Proyeksi Timbulan Sampah 

Proyeksi timbulan sampah untuk 10 tahun ke depan diperoleh dari hasil 

survey  timbulan yang dihasilkan dari sample rumah yang ada di Kabupaten 

Jombang. Setelah timbulan dari setiap sample dikumpulkan, hasil rata-rata 

timbulan yang diperoleh dikalikan dengan hasil proyeksi penduduk 10 tahun 

mendatang. Dari ketiga perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk, nilai 

standar deviasi terkecil yang akan digunakan untuk menghitung proyeksi timbulan 

sampah untuk 10 tahun ke depan. Rumus dari standar deviasi (Sd) sebagai 

berikut: 

(Sd) = 휮 (풀풊−풀풎풆풂풏)ퟐ

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

3.3.5 Perencanaan TPA dengan Metode Sanitary Landfill 

 Aspek teknis dalam perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir dengan 

metode sanitary landfill meliputi:  

1. Desain Landfill TPA 

Dasar – dasar perencanaan dan desain landfill yang sudah di jelaskan 

pada landasan teori. 

Perencanaan yang dilakukan meliputi: 

a. Persiapan lahan. 

Kebutuhan lahan dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

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

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

 



48 
 

 

Dimana  : 

● 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) 

b. Pembentukan lapisan dasar landfill. 

Berikut tata cara perencanaan konstruksi sistem pelapis dasar (liner) 

TPA menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, (2011 : 54-55) 

 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. 

 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. 

 Dasar TPA harus dilengkapi saluran pipa pengumpul leachate dan 

kemiringan minimal 1-2% kearah saluran pengumpul maupun 

penampung leachate. 

 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. 

c. Peletakan sampah. 

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 
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pengoperasiannya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, 

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 

(2011) cara pengisian sampah dan penutup hariannya adalah sebagai 

berikut: 

 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. 

d. Kebutuhan tanah penutup harian (daily cover), penutup antara 

(intermediate  cover), dan kebutuhan tanah penutup akhir (final 

cover) 

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. 

 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. 
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e. Gambar desain 

2. Desain Instalasi Gas Metan 

Menurut Tchobanoglous, Theisen dan Vigil (1993 : 402-405), metode 

yang digunakan untuk mengendalikan pergerakan gas ini adalah: 

 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. 

3. Desain Kapasitas Kolam Penampung Lindi 

a. Penyaluran Lindi 

Saluran pengumpul lindi terdiri dari saluran pengumpul sekunder dan 

primer. Untuk pengaliran debit air lindi memanfaatkan gaya gravitasi 

dengan kemiringan minimal 1%-2%. 

b. Perhitungan Debit Lindi 

Untuk perhitungan debit lindi  digunakan metode neraca air dari 

Thorntwaite. 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 
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 = 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. 

c. Perhitungan Debit Lindi 

Untuk menghitung debit air lindi dibutuhkan data curah hujan, suhu, 

evapotranspirasi, nilai koefisien limpasan, dan layout pada wilayah 

TPA. 

a) Perencanaan Drainase 

 Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat 

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011), 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) 

A = luas daerah pelayanan tiap (ha) 
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0,2778 = faktor konversi 

Perhitungan dimensi saluran drainase dapat dihitung dengan 

Persamaan 2.23-2.24. 

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), 

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), 

b) 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. Rumus perhitungan intensitas hujan 

metode Bell dengan menggunakan curah hujan durasi 1 jam ( 60 

menit ) dan kala ulang hujan 10 tahun adalah sebagai berikut: 

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) 

Keterangan : 

It = Intensitas hujan (mm/jam), 
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R = durasi, curah hujan, 

T = periode ulang (tahun) 

d. Kolam penampung Lindi  

Debit leachate yang mengalir dan saluran primer pengumpul leachate 

dapat ditampung pada bak penampung leachate dengan kriteria teknis 

sebagai berikut: 

 Bak penampung leachate harus kedap air dan tahan terhadap 

asam. Hal ini bertujuan agar air lindi (leachate) tidak merembes. 

 Ukuran bak penampung disesuaikan dengan kebutuhan. 

Perhitungan dimensi dipengaruhi oleh debit air lindi (leachate) 

yang dihasilkan. 

3.4 Metode Pengambilan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi 

Sampah Perkotaan (SNI 19-3964-1994) 

Menurut SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran 

contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan, metode ini bertujuan untuk 

mendapatkan nilai besaran timbulan sampah, komposisi sampah dan densitas 

sampah yang digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan sampah. Langkah-

langkah dalam pengambilan contoh timbulan, komposisi dan densitas sampah 

dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : SNI 19-3964-1994 

 

Gambar 3.3 Langkah-Langkah Pengambilan Contoh 
Sampah Perkotaan 
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3.4.1 Pengambilan Contoh 

1. Lokasi 

Lokasi pengambilan contoh timbulan, komposisi dan densitas sampah 

yaitu di perumahan yang terdiri dari : 

- permanen pendapatan tinggi; 

- semi permanen pendapatan sedang; 

- non permanen pendapatan rendah 

2.  Cara Pengambilan 

Pengambilan contoh sampah dilakukan di sumber masing-masing 

perumahan dan non perumahan. 

3.  Jumlah Contoh 

Pelaksanaan pengambilan contoh timbulan sampah dilakukan secara acak 

dengan jumlah sebagai berikut: 

a. Jumlah contoh jiwa dan kepala keluarga (KK) dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 yang dihitung berdasarkan rumus Persamaan 2.1 dan 

Persamaan 2.2.   

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

dimana: 

      S = Jumlah contoh (jiwa) 

      Cd = Koefisien perumahan 

      Cd = 1,0 ( Kota besar / metropolitan ) 

      Cd = 0,5 ( Kota sedang / kecil / IKK ) 

      Ps = Populasi (jiwa) 

K = 
푺
푵

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

dimana: 

       K = Jumlah contoh (KK) 

       N = Jumlah jiwa per keluarga = 5 

b. Jumlah contoh timbulan sampah dari perumahan adalah sebagai 

berikut: 

- contoh dari perumahan permanen  = ( S1 x K ) keluarga 
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- contoh dari perumahan semi permanen = ( S2 x K ) keluarga 

- 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%) 

      S3 = Proporsi jumlah KK perumahan non permanen dalam (45%) 

      S = Jumlah contoh jiwa 

      N = Jumlah jiwa per keluarga 

        푲 =  푺
푵

 = Jumlah KK 

Untuk mengetahui standar jumlah contoh jiwa dan jumlah KK yang akan 

dijadikan objek pengamatan disajikan pada Tabel.3.2. 

Tabel 3.2 Standar Jumlah Contoh Jiwa dan KK 
No. Klasifikasi Kota Jumlah Penduduk Jumlah Contoh 

Jiwa (S) 
Jumlah KK 

(K) 
1 Metropolitan 1.000.000 – 2.500.000 1.000 – 1.500 200 – 300 

2 Besar 500.000 – 1.000.000 700 – 1.000 140 – 200 
3 Sedang, Kecil, IKK 3.000 – 500.000 150 - 350 30 – 70 

Sumber : SNI 19-3964-1994 

Kategori perumahan yang ditentukan berdasarkan: 

- keadaan fisik rumah dan atau; 

- pendapatan rata-rata kepala keluarga dan atau 

- fasilitas rumah tangga yang ada 

3.4.2 Frekwensi 

Pengambilan contoh sampah dapat dilakukan dengan frekwensi berikut: 

1) Pengambilan contoh dilakukan dalam 8 hari berturut-turut pada 

lokasi yang sama, dan dilaksanakan dalam 2 pertengahan musim 

tahun pengambilan contoh. 

2) Poin 1 dilakukan paling lama 5 tahun sekali. 

3.4.4 Pengukuran dan Perhitungan 

Pengukuran dan perhitungan contoh timbulan sampah harus mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 
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1) Satuan yang digunakan dalam pengukuran timbulan sampah adalah: 

- Volume basah (asal) : liter/unit/hari 

- Berat basah (asal) : kilogram/unit/hari 

1) Satuan yang digunakan dalam pengukuran komposisi sampah adalah 

dalam % berat basah/asal; 

3) Jumlah unit masing-masing lokasi pengambilan contoh timbulan 

sampah yaitu: 

- Perumahan   : jumlah jiwa dalam keluarga; 

- Toko    : jumlah petugas atau luas areal; 

- Sekolah   : jumlah murid dan guru; 

- Pasar    : luas pasar atau jumlah pedagang; 

- Kantor   : jumlah pegawai; 

- Jalan    : panjang jalan dalam meter; 

- Hotel    : jumlah tempat tidur; 

- Restoran   : jumlah kursi atau luas areal; 

- Fasilitas umum lainnya : luas areal. 

4) Metode pengukuran contoh timbulan sampah, yaitu: 

- Sampah terkumpul diukur volume dengan wadah pengukur 40 

liter dan ditimbang beratnya; dan atau 

- Sampah terkumpul diukur dalam bak pengukur besar 500 liter dan 

ditimbang beratnya; kemudian dipisahkan berdasarkan komponen 

komposisi sampah dan ditimbang beratnya. 

5) Perhitungan besaran timbulan sampah perkotaan berdasarkan: 

- rata-rata timbulan sampah perumahan; 

3.4.5 Peralatan dan Perlengkapan 

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pengambilan timbulan, 

komposisi dan densitas sampah pada lokasi studi perencanaan TPA Banjardowo 

terdiri dari: 

1) Alat pengambil contoh berupa kantong plastik dengan volume 40 liter 

atau alat pengukur contoh berupa bak berukuran (1,0 m x 0,5 m x 1,0 

m) yang dilengkapi dengan skala tinggi 
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2) Alat pengukur volume contoh berupa kotak berukuran 20 cm x 20 cm 

x 100 cm, yang dilengkapi dengan skala tinggi 

3) Timbangan (0 – 5) kg dan (0 – 100) kg 

4) Perlengkapan berupa alat pemindah (seperti sekop) dan sarung tangan 

3.4.6 Metode Pengerjaan Metode Survey Persampahan 

Cara pengambilan dan pengukuran contoh dari lokasi perumahan dan non 

perumahan adalah sebagai berikut: 

1) tentukan lokasi pengambilan contoh; 

2) tentukan jumlah tenaga pelaksana; 

3) siapkan peralatan; 

4) lakukan pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi 

sampah sebagai berikut: 

a. bagikan kantong plastik yang sudah diberi tanda kepada sumber 

sampah 1 hari sebelum dikumpulkan; 

b. catat jumlah unit masing-masing penghasil sampah; 

c. kumpulkan kantong plastik yang sudah terisi sampah; 

d. angkut seluruh kantong plastik ke tempat pengukuran; 

e. timbang kotak pengukur; 

f. tuang secara bergiliran contoh tersebut ke kotak pengukur 40 l; 

g. hentak 3 kali kotak contoh dengan mengangkat kotak setinggi 20 

cm. Lalu jatuhkan ke tanah; 

h. ukur dan catat volume sampah (Vs); 

i. timbang dan catat berat sampah (Bs);  

j. timbang bak pengukur 500 l; 

k. hitunglah komponen komposisi sampah seperti contoh dalam 

Lampiran A SNI 19-3964-1994; 

 

 


