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RINGKASAN 

Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sebagai Dasar Site Plan Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Trigonco (Studi di Kecamatan 

Asembagus Kabupaten Situbondo); Ashri Rofita Hadi; 142110101059; 2019; 125 

halaman; Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember 

 

Saat ini, upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Situbondo adalah pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu 

(TPST). TPST adalah tempat dilakukannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, 

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah 

(UU Nomor 18 Tahun 2008). Untuk mendukung perencanaan sistem pengelolaan 

sampah melalui pembangunan TPST, maka diperlukan studi mengenai gambaran 

sistem pengelolaan sampah di masyarakat khususnya rumah tangga sebagai 

sumber penghasil sampah terbesar guna melengkapi perencanaan Aspek Teknis 

Operasional Pengelolaan Sampah.  

Penelitian dilakukan di rumah tangga dan tempat pengolahan sampah yang 

ada di Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Penelitian 

juga dilakukan di TPA yang berada di Kabupaten Situbondo. Jenis penelitian 

adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan pada bulan Maret 

2018 hingga Januari 2019. Sampel penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sampel 

rumah tangga dan sampel petugas pengelola sampah. Sampel rumah tangga terkait 

observasi dan wawancara pengelolaan sampah rumah tangga sebanyak 92 rumah 

tangga dan sampel terkait pengambilan dan pengukuran timbulan sampah 

sebanyak 30 rumah tangga. Sampel petugas pengelola sampah sebanyak 1 petugas 

pengelola sampah Desa Trigonco, 1 petugas pengelola sampah DLH Kecamatan 

Asembagus dan 1 petugas pengelola sampah TPA Kabupaten Situbondo. 

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa sebagian kecil rumah tangga 

telah melakukan kegiatan pemilahan berupa sampah guna ulang. Setiap rumah 

tangga memiliki sarana pewadahan. Pengolahan sampah di sumber yang paling 

banyak dilakukan adalah dengan cara dibakar. Pengumpulan sampah rumah 

tangga dilakukan oleh petugas pengelola sampah desa dan dikumpulkan pada 
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lahan kosong karena tidak tersedianya tempat pengumpulan sampah sementara 

(TPS) di Desa Trigonco. Sampah rumah tangga pada lahan kosong tidak 

dilakukan pemindahan dan pengangkutan ke TPA. Pengolahan sampah di lahan 

kosong dengan cara dibakar dan sebagian kecil dipilah untuk dijual pada pengepul 

sampah. Sampah yang telah dibakar dibiarkan terbuka tanpa ada kegiatan 

pemrosesan akhir. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sistem pengelolaan persampahan di 

Desa Trigonco, maka dapat dikembangkan beberapa alternatif pelayanan dengan 

alternatif 1 sebagai alternatif yang paling layak dan memungkinkan untuk 

diterapkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga Desa Trigonco, Kecamatan 

Asembagus, Kabupaten Situbondo. Pengelolaan sampah ini akan menerapkan 

prinsip 2R seperti upaya pemanfaatan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle) di 

TPST Desa Trigonco. Berdasarkan Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 tentang 

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta penyesuaian 

dengan pengolahan sampah yang dilakukan oleh TPA Kabupaten Situbondo, 

maka dapat disusun alur pengolahan sampah di TPST dengan dua alternatif alur 

pengolahan. Kedua alternatif tersebut dapat diterapkan secara bersamaan sesuai 

dengan alurnya masing-masing. Pengolahan sampah yang dapat 

direkomendasikan untuk diterapkan di TPST Desa Trigonco yaitu pengolahan 

sampah organik berupa budidaya lalat hitam, budidaya cacing tanah dan 

pengomposan. Pengolahan sampah daur ulang dan guna ulang berupa pirolisis, 

pencacahan bijih plastik dan pemilahan barang bekas siap jual. 

Hasil penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar dapat menerapkan 

alternatif pengelolaan sampah rumah tangga dan memberikan fasilitas TPST 

dengan mengupayakan adanya sosialisasi kepada masyarakat, mengupayakan 

sarana prasarana pengelolaan dan pengolahan sampah. Masyarakat juga perlu 

berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sosialiasi maupun program-program 

yang mendukung perbaikan sistem pengelolaan sampah desa. 
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SUMMARY 

The Household Solid Waste Management System as a Basis of Site Plan for 

Integrated Solid Waste Treatment Facility (TPST) Trigonco Village (Study in 

Asembagus District, Situbondo Regency); Ashri Rofita Hadi; 142110101059; 

2019; 125 pages; Environmental Health, Faculty of Public Health, University of 

Jember 

 

At the present, the solid waste management efforts carried out by the 

Situbondo Regency government are the construction of integrated solid waste 

treatment facility (TPST). TPST is a place for collecting, sorting, reusing, 

recycling, processing and final processing of solid waste (Law Number 18 Year 

2008). To support the planning of the solid waste management system through the 

construction of TPST, it is necessary to study the description of the solid waste 

management system in the community, especially households as the largest source 

of solid waste production in order to complete the planning of the Operational 

Technical Aspect of Solid Waste Management. 

The study was carried out in households and solid waste processing sites in 

Trigonco Village, Asembagus District, Situbondo Regency. The study was also 

conducted at the landfill located in Situbondo Regency. The study was a 

descriptive study with quantitative approach carried out in March 2018 until 

January 2019. Sample was divided into two, namely household samples and solid 

waste management officers samples. Household samples related to observation 

and interviews of household solid waste management as many as 92 households 

and samples related to the collection and measurement of solid waste generation 

as many as 30 households. Samples of solid waste management officers as much 

as 1 solid waste management officer in Trigonco Village, 1 DLH solid waste 

management officer in Asembagus District and 1 landfill management officer in 

Situbondo Regency. 

The result showed that a small number of households had carried out sorting 

activities in the form of solid waste to reuse. Each household had a storage 

facility. Solid waste management in the most widely used source was by burning. 
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Household solid waste collection was carried out by village solid waste 

management officers and collected on vacant land because of the unavailability of 

temporary solid waste disposal sites in Trigonco Village. Household solid waste 

on vacant land was not transferred and transported to landfill. Processing solid 

waste on vacant land by burning and a small portion was sorted for sale to solid 

waste collectors. Solid waste that had been burned was left open without any final 

processing activities. 

Based on the results of this study, several alternative services could be 

developed with alternative 1 as the most feasible and possible alternative to be 

applied in household solid waste management in Trigonco Village, Asembagus 

District, Situbondo Regency. This solid waste management would apply 2R 

principles such as reuse and recycle efforts at Trigonco Village TPST. Based on 

Minister of Public Works Regulation Number 03 / PRT / M / 2013 concerning the 

Implementation of Solid Waste Infrastructure and Facilities in Household Waste 

Management and Similar Waste for Household Waste and adjustments to solid 

waste management carried out by the landill in Situbondo Regency, the waste 

processing flow could be arranged in TPST with two alternative processing flow. 

The two alternatives could be applied simultaneously in accordance with their 

respective paths. Solid waste management that could be recommended to be 

applied at Trigonco Village TPST was processing organic waste in the form of 

black fly cultivation, earthworm cultivation and composting. Processing of 

recycled and reuse waste in the form of pyrolysis, plastic ore enumeration and 

sorting of ready-to-sell items. 

The results of this study are expected to the government could be implement 

alternative household solid waste management and provide TPST facilities by 

seeking socialization to the community, striving for infrastructure management 

and processing of solid waste. The community also needs to actively participate in 

every socialization activity and programs that support the improvement of the 

village solid waste management system. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persoalan sampah sampai sekarang masih menjadi problema yang krusial. 

Sampah bisa diartikan sebagai bahan yang dibuang atau terbuang dimana bahan 

tersebut adalah hasil kegiatan manusia ataupun alam yang tidak terpakai lagi 

karena telah diambil fungsi atau unsur utamanya. Setiap kegiatan manusia selalu 

menghasilkan sampah atau buangan. Sampah dapat bersumber dari rumah tangga, 

perkantoran, pertanian, perusahaan, pasar, rumah sakit dan sebagainya (Sejati, 

2009:12). 

Berbicara mengenai sampah, tentunya hal itu akan berhubungan dengan 

manusia, karena pada dasarnya permasalahan sampah berkaitan dengan jumlah 

penduduk. Apabila di suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang relatif 

tinggi, sampah yang dihasilkan juga banyak dan persoalan yang ditimbulkan juga 

semakin rumit (Basriyanta, 2007:12). Volume atau jumlah sampah sebanding 

dengan tingkat konsumsi masyarakat pada suatu barang yang digunakannya setiap 

hari (Sejati, 2009:12). Basriyanta (2007:18) menyebutkan bahwa bertambahnya 

jumlah sampah tidak diimbangi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat 

untuk berusaha menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Selain itu, 

pemerintah juga belum sepenuhnya mampu untuk mencukupi kebutuhan dana 

terkait pengelolaan sampah. Keadaan tersebut memunculkan berbagai macam efek 

negatif dari persoalan sampah yang semakin lama semakin bertambah. 

Sampai saat ini keluarga atau rumah tangga masih menjadi sumber 

penghasil sampah terbesar. Menurut Basriyanta (2007:14) lebih dari 60% sampah 

yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa sampah yang bersumber 

dari rumah tangga. Sebenarnya, masyarakat banyak yang telah mengetahui akan 

dampak negatif apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Akan tetapi, banyak 

keluarga atau rumah tangga yang tidak mempedulikannya. Masyarakat tetap 

membuang sampah rumah tangga secara sembarangan dan mengabaikan 
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kebersihan lingkungan. Semakin tinggi status sosial dan tingkat ekonomi rumah 

tangga, semakin kompleks jenis sampah yang dihasilkan. 

Perkembangan industri saat ini kian pesat dan maju, namun produk akhir 

paling besar tetaplah sampah. Semakin banyak dan beragamnya jenis sampah, 

maka perlu pengolahan sampah secara terpadu (integrated solid waste) yang 

efektif untuk mengatasi permasalahan sampah yang memang seharusnya menjadi 

tanggung jawab masing-masing pihak (Hartono, 2008:18). Menurut Sunarsih 

(2018:18), beberapa cara yang biasa digunakan dalam pengolahan sampah yaitu 

membawanya ke TPA, insinerasi (incenaration) dan mendaur ulang sampah. 

Pengolahan sampah dengan cara membawa sampah ke TPA merupakan 

pengelolaan sampah yang paling umum digunakan di Indonesia, tanpa pemilahan 

di tingkat yang terendah (rumah tangga) atau tingkat RT dan RW, sehingga 

sedikit sekali yang mendaur ulang sampah di tingkat bawah. Hal tersebut 

menyebabkan jumlah sampah yang dikirim ke TPA masih besar. 

Sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak yaitu 

menurunnya masa pakai tempat pembuangan akhir (TPA) dan membawa 

implikasi ekologis, keamanan, sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat 

yang terkena dampak langsung dari pembuangan sampah tersebut. Hal inilah yang 

nantinya akan menjadi faktor pendorong timbulnya kekhawatiran masyarakat 

yang cenderung menolak adanya pembangunan TPA disekitar lokasi tempat 

tinggalnya. Pengelolaan dan perencanaan manajemen sampah yang baik, dapat 

memanfaatkan bahan sampah TPA hingga mempunyai nilai ekonomi. 

Berdasarkan alasan ini pula TPA dapat dikelola secara berkelanjutan (sustainable 

management), mempunyai masa pakai jauh lebih panjang dan menghemat 

penggunaan lain (Khoiron, et al., 2014:26). 

UU Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan pentingnya perubahan dalam proses 

mengelola sampah yang selama ini diterapkan. Undang-undang tersebut 

menjelaskan mengenai proses pengelolaan sampah yang terbagi menjadi 2 pokok 

kegiatan, yaitu kegiatan pengurangan sampah dan kegiatan penanganan sampah. 

Selanjutnya diuraikan pula 3 kegiatan utama dalam manajemen pengurangan 

sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan 
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kembali sampah. Ketiga aktivitas utama tersebut mewujudkan prinsip pengelolaan 

sampah yang berwawasan lingkungan yaitu kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle). 

Sementara itu, terkait penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah pasal 22 

menguraikan lima aktivitas utama yaitu, kegiatan pemilahan, kegiatan 

pengumpulan, kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 

sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang diamanatkan oleh UU Nomor 18 

Tahun 2008 tersebut bermaksud agar suatu saat pengelolaan sampah di 

masyarakat dapat terlayani dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, 

pengolahan dan pemrosesan pada tempat pemrosesan akhir sebagaimana 

mestinya. 

Pelaksanaan pengelolaan persampahan yang selama ini telah berjalan lebih 

dari 30 tahun hanya berfokus pada kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan 

pembuangan dengan mengandalkan keberadaan TPA, dengan adanya UU Nomor 

18 Tahun 2008 yang telah dibuat, kebijakan terkait pengelolaan sampah dapat 

dimulai. Pengelolaan persampahan yang sebelumnya menggunakan pendekatan 

end of pipe diganti pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui 

kegiatan 3R. Harapannya seluruh masyarakat dapat mengganti cara berpikir 

mereka dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya alternatif semaksimal 

mungkin, baik secara langsung, yaitu dengan mendaur ulang ataupun dengan 

berbagai cara pengelolaan sampah lainnya (UU Nomor 18 Tahun 2008). 

Sampah yang akan dibawa ke TPA untuk pemrosesan akhir, sebelumnya 

harus segera ditanggulangi terlebih dahulu. Sebelum diolah, sampah harus 

diidentifikasi, agar penanggulangannya tepat, efektif dan efisien. Sampah yang 

sudah diidentifikasi tersebut selanjutnya dikelola dengan prinsip yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya prinsip 3R (Syamsuri dalam 

Sunarsih, 2018:19). Salah satu fasilitas pengolahan sampah yang disediakan oleh 

pemerintah kabupaten/kota adalah TPST (Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013). 

TPST adalah tempat dilakukannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, 

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah 

(UU Nomor 18 Tahun 2008). TPST sebagai tempat berlangsungnya kegiatan 

pemisahan dan pengolahan sampah secara terpusat dapat membantu mengurangi 
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volume sampah yang masuk dan diproses oleh TPA. Namun, TPST yang 

merupakan salah satu fasilitas pengolahan sampah keberadaannya sampai saat ini 

masih sangat jarang ditemukan. Sebagian besar sampah dari masyarakat langsung 

dibawa ke TPA untuk diproses akhir sehingga tidak melalui proses pengolahan di 

TPST. Di Jawa Timur, hanya ada 3 kabupaten/kota yang dilaporkan memiliki 

fasilitas pengolahan sampah berupa TPST dari 38 Kabupaten/Kota yang ada, yaitu 

3 TPST di Kota Blitar, 3 TPST di Kota Batu dan 1 TPST di Kabupaten Lumajang 

(Kementerian LHK, 2018). 

Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang masih merintis sistem 

pengolahan sampah dengan memanfaatkan fasilitas TPST. Pemerintah Kabupaten 

Situbondo berupaya meningkatkan manajemen persampahan dengan 

pembangunan TPST. TPST ini bertujuan agar pengelolaan persampahan di 

Kabupaten Situbondo dapat dijalankan dengan prinsip yang berwawasan 

lingkungan dengan pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui 

diterapkannya 3R. Sebelumnya, pilot project TPST telah diluncurkan di 

Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang mewakili 

kawasan kota dan sekitarnya. Selanjutnya, project tersebut akan dilakukan 

pengembangan dengan rencana pembangunan TPST di kawasan Second City. 

Salah satu wilayah yang nantinya akan dibangun TPST adalah Desa Trigonco. 

Desa Trigonco terletak di wilayah Kecamatan Asembagus yang merupakan 

Second City di Kabupaten Situbondo. Kecamatan Asembagus ditetapkan sebagai 

Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) di Kabupaten Situbondo yang 

memiliki skala pelayanan kabupaten atau beberapa kecamatan (Peraturan Bupati 

Situbondo Nomor 22 Tahun 2002). 

Menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2002, penetapan 

Second City merupakan upaya untuk mempercepat pengembangan potensi 

kawasan sebagai pusat pertumbuhan wilayah, menurunkan kesenjangan 

pembangunan antar wilayah dan untuk meningkatkan pertumbuhan antar wilayah 

daerah. Jangkauan dalam pelayanan wilayah Second City untuk Kecamatan 

Asembagus yaitu meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Jangkar, Kecamatan 

Asembagus, dan Kecamatan Banyuputih. TPST yang dibangun di wilayah Second 
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City ini nantinya akan menjadi pilot project untuk kawasan Asembagus dan 

sekitarnya agar dapat diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya yang masuk dalam 

jangkauan pelayanan wilayah Second City tersebut. 

Upaya perencanaan sistem pengelolaan persampahan, khususnya 

pengoptimalan sistem manajemen persampahan dengan pembangunan TPST, 

membutuhkan adanya informasi dasar. Informasi pengelolaan sampah dalam pasal 

34 PP Nomor 81 Tahun 2012 setidaknya berisi informasi mengenai sumber 

sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, karakteristik sampah, fasilitas 

pengelolaan sampah dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga 

dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dibutuhkan sebagai upaya 

mengoptimalkan sistem manajemen persampahan. Oleh karena itu, untuk 

mendukung perencanaan sistem pengelolaan sampah melalui pembangunan 

TPST, maka diperlukan studi mengenai gambaran sistem pengelolaan sampah di 

masyarakat khususnya rumah tangga guna melengkapi informasi dasar 

pengelolaan sampah seperti yang disebutkan dalam pasal 34 PP Nomor 81 Tahun 

2012. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem 

pengelolaan sampah rumah tangga sebagai dasar site plan tempat pengolahan 

sampah terpadu (TPST) Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten 

Situbondo? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan adanya penelitian ini yaitu mengetahui sistem pengelolaan sampah 

rumah tangga sebagai dasar site plan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) 

Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengukur jumlah timbulan sampah rumah tangga dan mengidentifikasi 

komposisi timbulan sampah rumah tangga. 

b. Menggambarkan sistem pemilahan, pewadahan, pengolahan di rumah tangga, 

pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan sampah, dan 

pemrosesan akhir sampah rumah tangga. 

c. Menyusun site plan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Trigonco, 

Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.  

d. Menyusun site plan pengolahan sampah rumah tangga TPST Desa Trigonco, 

Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian bisa menjadi informasi tambahan untuk mendukung 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kesehatan lingkungan terutama 

mengenai pengelolaan sampah rumah tangga sebagai dasar site plan tempat 

pengolahan sampah terpadu (TPST). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber rujukan untuk 

pengambilan keputusan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo 

terkait perencanaan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah rumah tangga 

sebagai dasar site plan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). 

b. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember 

Penelitian ini dapat pula digunakan sebagai sumber informasi untuk 

melakukan penelitian lanjutan dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga 

sebagai dasar site plan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) serta 

menambah referensi kepustakaan di Bidang Kesehatan Lingkungan. 
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c. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah 

rumah tangga sebagai dasar site plan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Sampah 

Sampah merupakan sisa aktivitas manusia maupun dari proses alam yang 

bersifat padat (UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah). Sampah merupakan bahan buangan yang berasal dari 

kegiatan manusia ataupun hewan yang sudah tidak dapat digunakan, sehingga 

menjadi bahan buangan yang sudah tidak bermanfaat (Suyono & Budiman, 

2010:125). WHO mendefinisikan dalam Chandra (2007:111), sampah adalah 

sesuatu yang tidak dipakai ataupun sesuatu yang dibuang dan merupakan hasil 

aktivitas manusia sehingga tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Definisi sampah 

menurut Hartono (2008:6) mempunyai banyak pengertian dari berbagai sudut 

pandang ilmu pengetahuan, tetapi pada dasarnya, sampah merupakan bahan yang 

dibuang yang berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam yang belum 

mempunyai nilai ekonomi. Sampah dapat menjadi beberapa bentuk fase materi, 

yaitu dapat berupa cair, gas dan padat. 

Sejalan dengan pengertian sebelumnya, Basriyanta (2007:18) juga 

mengatakan bahwa sampah adalah benda yang sudah dibuang dan tidak terpakai 

oleh pemakai sebelumnya, namun apabila dikelola dengan cara yang tepat sampah 

masih bisa dimanfaatkan kembali. Pada dasarnya, menurut SNI 19-2454-2002, 

sampah merupakan limbah dalam bentuk padat, tersusun dari bahan organik dan 

anorganik yang dianggap tidak bermanfaat dan perlu dikelola agar tidak 

membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah 

merupakan sisa aktivitas manusia ataupun dari aktivitas alam yang bersifat padat, 

baik berupa sampah rumah tangga ataupun sampah sejenis sampah rumah tangga. 

Sampah rumah tangga bersumber dari aktivitas rumah tangga setiap harinya, 

kecuali tinja dan spesifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga bukan 

bersumber dari rumah tangga seperti daerah permukiman, kawasan khusus, 

komersial, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, ataupun fasilitas lainnya 

(Perda Kab. Situbondo Nomor 7 Tahun 2014). 
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2.2 Sumber Sampah 

Sumber sampah dapat bersumber dari rumah tangga, rumah sakit, 

perkantoran, pasar, pertanian, perusahaan dan sebagainya (Sejati, 2009:12). 

Suyono & Budiman (2010:125-126) menerangkan 5 sumber penghasil sampah 

yaitu: 

a. Pemukiman Penduduk 

Penghasil sampah berasal dari daerah urban atau suburban antara lain dari 

kompleks perumahan (real estate, apartemen, rumah susun, asrama, kos-kosan). 

Umumnya sampah pemukiman ini terdiri dari berbagai jenis antara lain garbage, 

rubbish, ashes, night soil, street sweeping, dll. 

b. Tempat Umum dan Perdagangan 

Tempat umum merupakan tempat masyarakat umum berkumpul untuk 

melakukan suatu kegiatan antara lain stasiun kereta api, terminal angkutan darat, 

airport, hotel, barber shop, tempat rekreasi dll. Sedangkan tempat perdagangan 

antara lain pasar, mal, supermarket, bengkel, toko-toko, restoran dll. Sampah yang 

dihasilkan di antaranya adalah garbage, rubbish, ashes, night soil, street 

sweeping, demolition waste, dll. 

c. Sarana Pelayanan Masyarakat Milik Pemerintah dan Swasta 

Sumber penghasil sampah dari perkantoran, tempat parkir, gedung-gedung 

pertemuan, GOR, puskesmas, rumah sakit, laboratorium, BATAN, dll. Dari 

perkantoran umumnya menghasilkan sampah rubbish, gedung pertemuan apabila 

ada kegiatan menghasilkan garbage dan sedikit rubbish. 

d. Perindustrian 

Sampah industri bergantung pada jenis industrinya mulai dari bahan baku, 

proses, sampai hasil bahan jadinya termasuk sampah bukan bahan yang ikut 

proses tersebut, yaitu dari perkantorannya, laboratoriumnya, dari kantin/katering 

sehingga jenis sampahnya bermacam-macam termasuk bahan beracun dan 

berbahaya yang dihasilkannya. 

e. Pertanian 

Umumnya sampah pertanian terdiri dari garbage dan stable manure, 

biasanya tidak dibuang ke tempat lain tetapi ditempatkan di area khusus dan 
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kemungkinannya digunakan kembali untuk proses pemupukan (composting). 

Masalahnya adalah apabila penempatannya tidak memenuhi syarat akan 

mencemari lingkungan serta menjadikan tempat bersarangnya serangga dan 

binatang pengganggu (lalat, tikus). 

2.3 Jenis-jenis Sampah 

Ada beberapa jenis sampah menurut Suyono & Budiman (2010:125), seperti 

berikut: 

a. Sampah Basah (Garbage) 

Terdiri dari sayur-sayuran, sisa makanan, hasil proses pengolahan makanan 

termasuk tulang, daging, sisik ikan, kotoran hewan yang dibersihkan untuk 

makanan dll. 

b. Sampah Kering (Rubbish) 

Terdiri dari bahan mudah terbakar atau sulit terbakar, diantaranya kertas, 

plastik, kain, karet, kulit, kayu, daun kering, kaca, kaleng, paku, paper clips, dll. 

c. Abu dan Residu (Ash dan Residual) 

Terdiri dari bahan hasil pembakaran sampah, kayu,  daun, arang, kertas, 

kain, kulit, plastik dan benda lain yang dapat terbakar. 

d. Sisa Pembongkaran Bangunan (Demolition Waste) 

Terdiri dari brangkal, batu/bata, plastik, besi, kayu dll. 

e. Bangkai Hewan (Dead Material) 

Dalam hal ini hewan mati dengan sendirinya, bukan hasil proses manusia 

(disembelih, dipotong). 

f. Kotoran Manusia (Night Soil) 

Seperti tinja, air seni, muntahan 

g. Segala jenis kotoran yang terbuang di jalanan umum, halaman rumah atau 

gedung (Street Sweeping) 

Contohnya daun, ranting, batang kayu, kertas, logam, plastik dan sampah 

hasil penyapuan halaman dll. 

h. Kotoran Hewan (Stable Manure) 
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Khususnya dari peternakan, pemotongan hewan dll. 

i. Sampah Pertanian (Farming Waste) 

Termasuk peternakan, sisa sayuran yang terbuang, daun-daunan dll. 

j. Sampah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) 

Terutama dari reaktor atom/nuklir, rumah sakit, sanatorium, laboratorium, 

industri berat dll. 

Hartono (2008:6) membagi jenis sampah berdasarkan sifatnya yaitu sampah 

organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang bersumber dari 

makhluk hidup, contohnya sampah dapur dan dedaunan. Sampah organik 

biasanya mudah terurai dengan sendirinya. Sedangkan, sampah anorganik 

merupakan sampah yang tidak bisa diurai contohnya logam, kaleng, plastik dan 

karet.  

2.4 Timbulan Sampah 

Timbulan sampah merupakan jumlah sampah yang ditimbulkan dalam 

satuan berat ataupun volume per kapita perhari, atau perluas bangunan atau 

perpanjang jalan (SNI 19-2454-2002). Menurut Damanhuri dalam Sunarsih 

(2018:8-9) faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada banyaknya timbulan 

sampah, yaitu: 

a. Tingkat pertumbuhan dan jumlah penduduk. Kota besar yang tingkat 

pertumbuhan penduduknya sangat pesat dapat menghasilkan sampah lebih 

besar daripada pedesaan. 

b. Tingkat hidup. Orang yang taraf hidupnya berasal dari kelas menengah ke atas 

dan sudah cukup mapan akan lebih banyak menghasilkan sampah, 

dibandingkan orang yang taraf ekonominya masih lemah. 

c. Perbedaan musim. Musim kemarau, sampah organik, sampah sisa makanan dan 

sampah halaman mengalami peningkatan, sebaliknya sampah plastik, logam, 

kertas, kaca dan lainnya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada 

musim dingin masyarakat banyak mengkonsumsi makanan instan. Sedangkan 

sampah lain yang dihasilkan contohnya abu atau debu hasil dari insinerasi. 
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d. Iklim. Iklim cukup memberikan pengaruh besar terhadap komposisi sampah. 

Kelembapan sampah akan tinggi apabila daerah tersebut memiliki kandungan 

air yang tinggi. 

e. Cara hidup dan mobilitas penduduk. Cara hidup sederhana lebih sedikit 

menghasilkan sampah daripada cara hidup yang mewah dan konsumtif. 

f. Cara penanganan makanannya. Makanan perlu penanganan yang baik, jika 

tidak ditangani dengan baik maka dapat menghasilkan sampah. Misalnya 

membeli buah-buahan yang terlalu matang dalam jumlah yang banyak tidak 

akan habis sekali makan, makanan tersebut akan tersisa, membusuk, dan 

kemudian menjadi sampah. 

2.5 Komposisi Sampah 

Sampah menurut menurut komposisinya digolongkan menjadi 2 jenis 

(Sejati, 2009:13), yaitu: 

a. Sampah seragam. Pada umumnya hasil dari aktivitas industri berasal dari 

golongan ini. Contohnya sampah dari kegiatan perkantoran yang biasanya 

terdiri dari kertas karbon, karton, kertas dan sejenisnya yang tergolong 

seragam. 

b. Sampah campuran. Contohnya, sampah yang bersumber dari tempat umum 

seperti sampah dari pasar yang bercampur dan komposisinya juga sangat 

beraneka ragam. 

Damanhuri dalam Sunarsih (2018:5) juga mengatakan ada 2 jenis sampah 

berdasarkan komposisinya yaitu sampah yang sejenis dan sampah yang tidak 

sejenis. Sampah yang bersumber dari aktivitas industri masuk dalam golongan 

sampah sejenis serta sampah perkantoran yang terdiri dari karton, kertas karbon 

dan kertas. Sampah tidak sejenis biasanya bersumber dari tempat umum atau 

pasar. 

Sudrajat (2006:7-8) mengatakan bahwa sampah paling banyak bersumber 

dari pemukiman dan pasar tradisional. Sampah yang khususnya berasal dari pasar 

buah, pasar ikan atau pasar sayur mayur, komposisi jenis sampahnya rata-rata 
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sejenis dan yang terbanyak yaitu sampah organik, sehingga lebih mudah diolah. 

Sedangkan sampah yang bersumber dari pemukiman biasanya sangat beragam, 

tetapi umumnya berupa sampah organik dan lainnya merupakan sampah 

anorganik. 

Bahan organik dapat dengan mudah diurai oleh mikroorganisme, tetapi 

tingkat kemudahan dalam penguraiannya berbeda-beda sesuai dengan jenis 

bahannya (sifat degradibilitasnya). Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa 

hemiselulosa, karbohidrat dan koran mudah didegradasi. Kertas bungkus, lemak, 

bambu, dan protein sedikit sukar didegradasi, lain halnya dengan kayu, plastik dan 

lignin sama sekali hampir tidak dapat didegradasi. 

Tabel 2. 1 Degradibilitas dari Komponen Sampah Kota 

No Komponen Sampah Kota Degradibilitas (%) 

1 Selulosa dari kertas koran 90 

2 Hemiselulosa 70 

3 Karbohidrat 70 

4 Bambu 50 

5 Selulosa dari kertas bungkus 50 

6 Lemak 50 

7 Protein 50 

8 Kayu/ranting berkulit 5 

9 Plastik 0 

10 Lignin 0 

Sumber: Sudrajat dkk. 1987 dalam Sudrajat (2006:8) 

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa rata-rata timbulan sampah 

perkotaan sebesar 0,5 kg/kapita/hari. Apabila data tersebut disesuaikan dengan 

jumlah penduduk di beberapa kota di Indonesia yang dipublikasi oleh NUDS 

tahun 2003 dihasilkan prediksi sampah kota di Indonesia, yaitu sebesar 100.000 

ton/hari (Sudrajat, 2006:9). 

Menurut Djuarnani, et al. (2005:5-6) faktor-faktor yang memengaruhi 

jumlah sampah yang ditimbulkan oleh penduduk suatu daerah diantaranya yaitu 

jumlah penduduk, pola penyediaan kebutuhan hidup, pola konsumsi, tingkat 

pendapatan, musim dan iklim. Beberapa studi yang pernah dilakukan tahun 1993 

memperlihatkan jumlah sampah kota di Indonesia yaitu sebesar 2 – 3 liter per 

orang per hari dengan densitas 200 – 500 kg/m
3
. Dari seluruh jumlah sampah 
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yang dihasilkan, komposisi utamanya berupa sampah organik yaitu sebanyak 70 – 

80%. Komponen dan komposisi bahan organik sampah kota dapat dilihat dalam 

Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Komponen dan Komposisi Bahan Organik Sampah Kota 

Bahan Organik Komposisi 

Air (%) 30,0 – 60,0 

Abu (%) 4,0 – 20,0 

Lemak (%) 3,0 – 9,0 

Serat kasar (%) 4,1 – 6,0 

Keasaman (pH) 5,0 – 8,0 

N organik (mg/g sampah) 4,8 – 14,0 

Total nitrogen (mg/g sampah) 4,0 – 17,0 

Protein (mg/g sampah) 3,1 – 9,3 

Amonium (mg/g sampah) 0,5 – 1,14 

Sumber: Hadiwiyoto (1983) dalam Djuarnani, et al. (2005:6) 

Umumnya, sebagian besar sampah kota tersusun dari sampah organik yang 

mudah diurai. Bahan organik biasanya menyusun 60 – 75% total dari sampah 

yang ada. Sedangkan sisanya merupakan bahan anorganik. Sampah di pedesaan, 

sama seperti sampah kota, jenisnya didominasi oleh sampah organik. Sumber 

sampah di pedesaan biasanya berasal dari rumah tangga, areal pertanian, 

perkebunan dan peternakan (Nurhidayat, 2006:9-10). 

2.6 Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah adalah suatu aktivitas mengendalikan sampah mulai 

dari tempat penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan 

sampai pembuangan akhir sesuai prinsip kesehatan masyarakat/kesehatan 

lingkungan. Aktivitas ini meliputi manajemen, administrasi, aspek legal, peran 

serta masyarakat dan teknologi tepat guna. Pengelolaan sampah juga dapat terkait 

dengan aspek ekonomis, politis, sosiologis/antropologis, geografis/topografis, 

demografis, landscape, site planning/city planning, AMDAL dan 

ekologi/ekosistem (Suyono & Budiman, 2010:129). Pengelolaan sampah menurut 

Notoatmodjo dalam Khoiron et al., (2014:26-27) meliputi pengumpulan, 

pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sampai 
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sampah tidak dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. 

Dalam SNI 19-2454-2002, teknik operasional pengelolaan persampahan terdiri 

dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah yang 

kegiatannya bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. 

Selanjutnya kegiatan pengelolaan persampahan yang dicanangkan oleh UU 

Nomor 18 Tahun 2008 menguraikan lima aktivitas utama yaitu, kegiatan 

pemilahan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan 

pemrosesan akhir sampah. 

a. Pemilahan, Pewadahan dan Pengolahan di Sumber 

Pemilahan dapat dilaksanakan dengan membagi sampah menurut jumlah, 

jenis dan sifatnya. Menurut Permen PU No. 03/PRT/M/2013, pemilahan 

dilakukan dengan membaginya dalam 5 jenis sampah, yaitu: 

1) Sampah dan limbah B3 contohnya peralatan elektronik, peralatan listrik, 

kemasan oli, kemasan obat serangga, obat-obatan kadaluarsa, kemasan obat-

obatan. 

2) Sampah mudah diurai, misalnya sampah dari hewan, tumbuhan atau bagiannya 

yang mudah diurai oleh mikroba, contohnya serasah dan sampah makanan. 

3) Sampah guna ulang, yaitu sampah yang masih bisa digunakan meskipun tidak 

diolah terlebih dahulu, contohnya kardus, kaleng, botol minuman, kertas. 

4) Sampah daur ulang, yaitu sampah yang bisa digunakan lagi setelah diolah 

terlebih dulu, contohnya sisa kain, plastik, kertas, kaca. 

5) Sampah residu. 

Sampah yang telah dipilah kemudian dikumpulkan ke wadah yang 

dibedakan menurut jenisnya. Wadah sampah yaitu tempat sampah disimpan untuk 

sementara waktu di sumber sampah. Pewadahan sampah adalah aktivitas 

menampung sampah sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, 

diolah dan dilakukan pemrosesan akhir sampah. Tujuannya agar sampah tidak 

berserakan sehingga tidak berdampak pada kebersihan lingkungan, kesehatan dan 

estetika, memudahkan saat sampah dikumpulkan, serta tidak membahayakan 

pengelola sampah. 
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Pola pewadahan terbagi menjadi pewadahan individual dan komunal. 

Pewadahan individual diperuntukkan untuk wilayah dengan permukiman yang 

tinggi dengan bentuk wadah yang dipakai tergantung setara dan kemampuan 

pengadaannya dari pemiliknya. Pewadahan komunal digunakan untuk wilayah 

pemukiman sedang atau kumuh, jalan pasar, taman kota dan bentuknya ditetapkan 

oleh pengelola wilayah karena penggunaannya untuk umum. 

Adapun kriteria sarana pewadahan sampah dengan pola pewadahan 

individual yaitu harganya terjangkau, mudah untuk dibersihkan, harus kedap air 

dan udara, bentuk dan warna estetis, mudah diperoleh, mudah diangkat, memiliki 

tutup dan volume pewadahan untuk sampah guna ulang, daur ulang dan sampah 

lainnya minimal 3 hari sedangkan sampah yang mudah diurai minimal 1 hari. 

Syarat lain dari penyediaan sarana pewadahan yang harus diperhatikan adalah 

wadah dikelompokkan menurut warna, bahan dan bentuknya, diberi label dan 

jumlah sarana yang tersedia sama dengan jenis pengelompokan sampah. 

Tabel 2. 3 Label atau Tanda dan Warna Wadah Sampah 

No Jenis Sampah Label Warna 

1 Sampah dan limbah yang 

mengandung bahan beracun 

berbahaya .  

SAMPAH B3 

 

Merah 

2 Sampah yang mudah 

diuraikan. 

SAMPAH ORGANIK 

 

Hijau 

3 Sampah yang bisa 

dimanfaatkan lagi. 

SAMPAH GUNA ULANG 

 

Kuning 

4 Sampah yang bisa 

didaur ulang 

SAMPAH DAUR ULANG 

 

Biru 

5 Sampah lain RESIDU 

 

Abu-abu 

Sumber: SNI 19-2454-2002 
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Sedangkan kriteria wadah sampah diuraikan dalam SNI 19-2454-2002 yaitu 

kedap air, mudah didapatkan masyarakat, ekonomis, mudah dikosongkan dan 

tidak mudah rusak. Wadah sampah menurut bentuk, sifat, bahan, volume, dan 

pengadaan wadah sampah untuk setiap pola pewadahan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 2. 4 Karakteristik Wadah Sampah Menurut SNI 19-2454-2002 

No. Karakteristik 

Wadah 

Individual Komunal 

1. Bentuk Bin (tong), kotak, kontainer, 

kantong plastik, silinder, 

semua yang bertutup 

Bin (tong), silinder, kotak, 

kontainer, semua yang 

bertutup 

2. Sifat Mudah dikosongkan dan 

dipindahkan, ringan 

Mudah dikosongkan dan 

dipindahkan, ringan 

3. Bahan Fiberglass, plastik, logam, 

bambu, kayu, rotan 

Fiberglass, plastik, logam, 

bambu, kayu, rotan 

4. Volume - Toko besar, rumah 

makan, hotel, kantor: 

(100 – 500) L 

- Permukiman dan toko 

kecil: (10 – 40) L 

- Permukiman dan 

pasar: (100 – 1000) 

L 

- Taman dan pinggir 

jalan : (30 – 40) L 

5.  Pengadaan Instansi, pengelola, pribadi Pengelola dan instansi 

Sumber: SNI 19-2454-2002 

Kriteria jenis wadah, kapasitas, kemampuan pelayanan, dan umur wadah 

menurut SNI 19-2454-2002 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. 5 Jenis Wadah, Kapasitas, Kemampuan Pelayanan dan Umur 

Jenis 

Kontainer 

Kapasitas Pelayanan Umur 

Kontainer 

Keterangan 

Kantong 10 – 40 L 1 KK 2 – 3 hari  

Bin 40 L 1 KK 2 – 3 tahun  

Bin 120 L 2 – 3KK 2 – 3 tahun  

Bin 240 L 4 – 6 KK 2 – 3 tahun  

Kontainer 1000 L 80 KK 2 – 3 tahun Komunal 

Kontainer 500 L 40 KK 2 – 3 tahun Komunal 

Bin 30 – 40 L Pejalan kaki, 

taman 

2 – 3 tahun  

Sumber: SNI 19-2454-2002 
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Pengolahan sampah di sumber menurut SNI 3242:2008 dibedakan menjadi 

2 berdasarkan sumbernya, yaitu: 

1) Pengelolaan di sumber sampah pemukiman 

Pengelolaan sampah di sumber seperti rumah, restoran, toko, sekolah, 

perkantoran dan lainnya dilakukan sebagai berikut: 

a) Sediakan wadah sampah minimal 2 buah per rumah untuk wadah sampah 

organik dan anorganik 

b) Tempatkan wadah sampah anorganik di halaman bangunan 

c) Pilah sampah sesuai jenis sampah. Sampah organik dan anorganik 

masukkan langsung ke masing-masing wadahnya 

d) Pasang minimal 2 buah alat pengomposan rumah tangga pada setiap 

bangunan yang lahannya mencukupi 

e) Masukkan sampah organik dapur ke dalam alat pengomposan rumah tangga 

individual atau komunal 

f) Tempatkan wadah sampah organik dan anorganik di halaman bangunan bagi 

sistem pengomposan skala lingkungan 

2) Pengelolaan di sumber non perumahan 

a) Sediakan wadah sampah di masing-masing sumber sampah 

b) Masukkan sampah dari wadah ke kontainer terdekat 

 

b. Pengumpulan 

Pengumpulan merupakan aktivitas mengambil dan memindahkan sampah 

dari sumber ke TPS atau TPST. Menurut Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013, 

aktivitas pengumpulan sampah dikelola oleh pengelola kawasan industri, 

komersial, kawasan khusus, permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum maupun 

fasilitas lain dan juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Ketika 

dikumpulkan sampah yang telah dipilah tidak boleh dijadikan satu lagi. Sampah 

dapat dikumpulkan sesuai jadwal berdasarkan jenis sampah yang dipilah beserta 

sumber sampahnya dengan menyediakan sarana pengumpul untuk sampah yang 

telah dipilah. Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan cara berikut: 
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1) Transportasi dapat memakai motor atau gerobak dengan bak terbuka atau 

mobil bak terbuka bersekat dilakukan dengan cara berikut ini: 

a) Sampah dikumpulkan minimal 2 hari sekali. 

b) Setiap sampah yang telah dipilah dimasukkan ke bak pengumpul atau buat 

jadwal pengumpulan sampah sesuai jenisnya. 

c) Sampah yang telah dipilah kemudian dipindahkan ke TPS atau TPS 3R. 

2) Sampah yang dikumpulkan dengan motor atau gerobak dengan bak terbuka 

atau mobil bak terbuka tanpa sekat dilakukan dengan cara sesuai berikut: 

a) Sampah mudah diurai dikumpulkan minimal 2 hari sekali kemudian dibawa 

ke TPS atau TPS 3R. 

b) Sampah dan limbah B3, daur ulang, guna ulang dan sampah lain 

dikumpulkan menurut jadwal yang sudah diatur atau boleh lebih dari 3 hari 

sekali dengan petugas dari RT atau RW ataupun pihak swasta. 

Dalam pelaksanaannya ada beberapa pola kegiatan pengumpulan sampah, 

yaitu pola invidual tidak langsung, pola individual langsung, pola komunal tidak 

langsung, pola komunal langsung dan pola penyapuan Jalan. Adapun syarat 

prasarana dan sarana pengumpulan, yaitu volume dan jenis sarananya harus sesuai 

dengan kondisi di wilayah itu, ada pengaturan jadwal pengumpulan dan 

memenuhi aturan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sistem 

pengelolaan sampah yang ada. TPS, TPS 3R dan alat pengumpul untuk sampah 

terpilah di kawasan  industri, pemukiman, komersial, kawasan khusus, fasilitas 

sosial, umum dan lainnya disediakan oleh pengelola kawasan tersebut. Sedangkan 

pada permukiman, TPS atau TPS 3R disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota 

dengan syarat teknis TPS yaitu: 

1) Memiliki luas 200 m
2
 

2) Terdapat alat dan wadah pengelompokan minimal 5 jenis sampah 

3) Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah 

permanen 

4) Kapasitas disesuaikan dengan yang dibutuhkan 

5) Tempatnya mudah untuk diakses 

6) Tidak merusak lingkungan sekitar 
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7) Penempatannya tidak merusak estetika maupun lalu lintas 

8) Terdapat pengaturan jadwal pengumpulan dan pengangkutan. 

 

c. Pemindahan dan Pengangkutan Sampah 

Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber sampah atau 

TPS/TPST menuju tempat pemrosesan akhir. Dalam Permen PU Nomor 

03/PRT/M/2013, pemindahan dan pengangkutan sampah merupakan aktivitas 

yang kegiatannya dilaksanakan dari titik akhir pengumpulan sampah hingga 

sampai ke TPA atau TPST. Pada penerapan pola individual langsung sampah 

dipindahkan dari tempat penampungan sementara (TPS, TPS 3R, SPA) atau 

tempat penampungan komunal menuju tempat pengolahan/pembuangan akhir. 

Metode dan alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dari pola pengumpulan 

yang diterapkan. 

Pemindahan dan pengangkutan sampah menjadi kewajiban pemerintah 

kabupaten/kota dan pelaksananya yaitu pengelola kebersihan suatu wilayah atau 

kawasan, badan usaha ataupun kemitraan, disesuaikan dengan susunan organisasi 

di wilayah itu. Sampah yang telah dipilah tidak boleh dijadikan satu saat 

dipindahkan dan diangkut. Sampah dipindahkan dan diangkut sesuai dengan 

jadwal yang diatur berdasarkan jenis sampah terpilah dan sumber sampah, serta 

sarana pemindahan dan pengangkut sampah terpilah yang tersedia. Aktivitas 

pengangkutan sampah perlu memerhatikan operasional pengangkutan, rute 

pengangkutan, aspek pembiayaan dan jenis peralatan atau sarana pengangkutan, 

serta pola pengangkutan. 

Pola pengangkutan disesuaikan dengan sistem pengumpulan sampah yang 

digunakan. Pola yang menerapkan sistem pemindahan (TPS/TPS 3R) atau sistem 

tidak langsung, dapat dilakukan menggunakan sistem kontainer angkat (HCS) atau 

sistem kontainer tetap (SCS). Sistem kontainer tetap dilakukan dengan cara 

mekanik ataupun manual. Mekanik memakai compactor truck dan kontainer yang 

disesuaikan dengan jenis truknya. Sedangkan manual menggunakan tenaga kerja 

dan kontainernya bisa dalam bentuk bak sampah atau jenis penampungan lainnya. 
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d. Pengolahan Sampah 

Pengolahan sampah merupakan proses mengubah jumlah, karakteristik dan 

komposisi sampah yang bertujuan mengubah bentuk sampah menjadi bermanfaat 

dan mengurangi volumenya melalui proses insinerasi, pengomposan, pemadatan, 

pencacahan, pengeringan dan daur ulang. 

Teknologi pengolahan sampah menurut Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 

yaitu: 

1) Fisik: Mengurangi ukuran sampah dengan pemadatan atau pemisahan secara 

magnetis, massa-jenis, dan optik. 

2) Kimia: Penambahan bahan kimia supaya pengolahannya menjadi lebih mudah. 

3) Biologi: Secara aerobik atau anaerobik contohnya pengomposan atau 

biogasifikasi. 

4) Termal: Gasifikasi, insinerasi dan pirolisis. 

5) Teknologi lain yang menghasilkan bahan bakar RDF 

Adapun teknik pengolahan sampah contohnya biogasifikasi, insenerasi, 

pengomposan, pemadatan, pencacahan dan daur ulang. Sarana dan prasarana 

pengolahan sampah di lokasi TPS 3R, SPA, TPA, dan TPST disediakan oleh 

pemerintah kabupaten/kota. 

Penyediaan TPS 3R perlu memenuhi syarat teknis sebagai berikut ini: 

1) Memiliki luas lebih dari 200 m
2
; 

2) Terdapat alat dan wadah pengelompokan minimal 5 jenis sampah 

3) Tersedia tempat pengomposan sampah organik, ruang pemilahan, zona 

penyangga, unit penghasil gas bio, gudang dan tidak merusak estetika serta lalu 

lintas. 

4) Jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan 

merupakan wadah permanen 

5) Radius lokasi dengan daerah pelayanan maksimal 1 km 

6) Kapasitas dan luas disesuaikan kebutuhan 

7) Akses menuju lokasi mudah dijangkau 

8) Tidak menganggu ekosistem lingkungan 

9) Terdapat pengaturan jadwal pengumpulan dan pengangkutan. 
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SPA terdiri dari 2 jenis yaitu SPA kota dan lingkungan hunian. Syarat teknis 

SPA dengan cakupan kota yaitu: 

1) Memilik luas lebih dari 20.000 m
2
 

2) Sampah yang diproduksi lebih dari 500 ton per hari 

3) SPA ditempatkan dalam kota 

4) Dilengkapi dengan sarana pemadatan, ramp, penampungan lindi dan sarana 

alat angkut khusus 

5) Lindi dapat diolah di SPA atau TPA 

6) Jarak SPA ke permukiman minimal 1 km. 

SPA untuk lingkungan hunian syarat teknisnya adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki luas minimal 600 m
2
 

2) Hasil sampah 20 – 30 ton per hari 

3) Lokasi ditempatkan di tengah wilayah 

4) Dilengkapi dengan fasilitas ramp, penampung lindi dan sarana pemadatan 

5) Lindi dapat diolah di SPA atau TPA. 

 

e. Pemrosesan Akhir 

Pemrosesan akhir  merupakan kegiatan pengembalian sampah dan residu ke 

lingkungan dengan aman. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat memproses 

dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Pemrosesan akhir sampah 

dapat memakai beberapa metode seperti metode lahan urug saniter, lahan urug 

terkendali, dan teknologi ramah lingkungan. Pemrosesan dilakukan di TPA 

melalui proses penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi dan 

penanganan gas (Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013). 

Dalam pelaksanaannya di TPA harus memperhatikan jenis sampah yang 

diijinkan masuk ke TPA, limbah yang dilarang diurug di TPA, jenis residu yang 

boleh diproses di TPA, pelarangan melakukan kegiatan peternakan di TPA. 

Apabila ditemukan sampah atau limbah dengan kategori B3, maka bahan dalam 

kategori itu disimpan dalam tempat penyimpanan sesuai aturan yang berlaku 

mengenai pengelolaan limbah B3. Adapun persyaratan TPA perlu 

mempertimbangkan lokasi, kemudahan operasi, aspek lingkungan dan sosial, 
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kondisi fisik, serta penyediaan dan pengoperasiannya. Syarat lokasi TPA minimal 

ditinjau dari segi aspek hidrogeologi, geologi, akses dari permukiman, bukan 

wilayah dengan periode banjir berulang 25 tahun, bukan kawasan lindung/cagar 

alam, jarak dari lapangan terbang dan kemiringan zona. 

2.7 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu merupakan tempat dilakukannya 

aktivitas pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, 

pengolahan dan pemrosesan akhir. Menurut Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013, 

TPST adalah tempat dilangsungkannya proses pemisahan dan pengolahan sampah 

secara terpusat. Aktivitas utama yang dilakukan di TPST yaitu pengolahan lebih 

lanjut sampah yang sudah terpilah, pemisahan dan pengolahan, serta peningkatan 

mutu produk recovery/recycling. Oleh karena itu fungsi TPST adalah tempat 

berlangsungnya pemisahan, pembersihan, pengemasan dan pengiriman produk 

hasil daur ulang. 

Hal teknis yang perlu diperhatikan dalam pengadaan TPST adalah: 

a. Penetapan fungsi dan definisi TPST 

b. Identifikasi spesifikasi produk 

c. Penentuan komponen sampah yang akan diolah 

d. Penentuan laju beban pengolahan 

e. Pengembangan diagram alir proses pengolahan 

f. Penentuan lay out dan desain 

g. Pertimbangan estetika 

h. Penentuan kebijakan pengendalian kualitas lingkungan 

i. Penentuan alat yang akan dipakai 

j. Penentuan adaptabilitas peralatan. 

Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud harus wajib memenuhi kriteria 

teknis yaitu: 

a. TPST memiliki luas lebih dari 20.000 m
2
 

b. Lokasinya berada di kota atau TPA 
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c. Radius dengan permukiman minimal 500 m 

d. Teknologi pengolahan yang digunakan ada dalam Permen PU Nomor 

03/PRT/M/2013; 

e. Dilengkapi dengan instalasi pengolahan sampah, ruang pemilah, penanganan 

residu, zona penyangga, fasilitas penunjang dan pengendalian pencemaran 

lingkungan 

TPST sebagai tempat daur ulang sampah, membutuhkan fasilitas yang 

sesuai dengan komponen sampah yang akan dikelola. Secara umum terdiri dari: 

a. Fasilitas Pre Processing 

Fasilitas ini adalah proses pertama pemilahan sampah dan mengetahui jenis 

sampah yang diterima, terdiri dari penimbangan, menghitung jumlah sampah yang 

masuk, penerimaan dan penyimpanan, serta menyediakan tempat peletakan 

sementara apabila sampah yang datang melebihi kapasitas sedangkan pengolahan 

berjalan lebih lambat. 

b. Fasilitas Pemilahan 

Pemilahan dapat dilakukan dengan cara manual ataupun mekanik. Cara 

manual akan memerlukan wilayah dan tenaga kerja untuk memilah sampah secara 

cepat, sementara cara mekanik dapat memudahkan dan mempercepat proses 

pemilahan. Peralatan mekanik yang digunakan dalam proses ini yaitu alat pemisah 

sesuai ukuran (disc screen, trommel screen, reciprocating screen) dan alat 

pemisah sesuai berat jenis (flotation, pemisahan inersi, air classifier). 

c. Fasilitas Pengolahan Secara Fisik 

Sampah yang telah melewati proses pemilahan kemudian dikelompokkan 

berdasarkan ukuran dan jenis materialnya. Alat yang dibutuhkan seperti shear 

shredder dan hammer mill. 

d. Fasilitas pengolahan lain misalnya composting atau RDF. 

Adapun faktor yang menentukan fungsi dari TPST yaitu dalam hal 

pengelolaan sampah, bentuk sampah yang diserahkan ke TPST, jenis bahan yang 

diolah dan dikemas serta produk yang disimpan. Pengolahan sampah bertujuan 

agar timbulan sampah atau efek pencemaran sampah dapat berkurang. Proses 

pengolahan sampah dibedakan menjadi: 
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a. Pengolahan secara fisik. Pengolahan sampah yang meliputi pencacahan, 

pemilahan sesuai massa jenis/densitas (secara gravitasi), nilai magnetik dan 

nilai adsorbansi/transmitansi (secara optik). 

b. Pengolahan secara biologi. Proses ini lebih aman bagi lingkungan karena 

menimbulkan dampak relatif lebih kecil. Proses ini memiliki sistem kendali 

yang cukup sulit dan waktu detensi yang cukup panjang karena dalam 

prosesnya menggunakan mikroorganisme. Proses ini terdiri dari proses aerobik 

dan proses anaerobik. 

c. Pengolahan secara kimia termal. Proses ini ditujukan agar volume dan 

kemampuan sampah dalam mencemari lingkungan dapat dikurangi dengan 

tingkat oksidasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses fisika dan 

biologi. Biasanya menggunakan eskalasi temperatur agar dapat mengurangi 

kandungan air dalam sampah kemudian terjadi proses insinerasi. Menurut 

tingkat oksidasinya, pengolahan secara termal meliputi proses pengeringan, 

pirolisis, proses gasifikasi, proses insinerasi dan proses plasma gasifikasi. 

Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan TPST adalah: 

a. Emisi ke lingkungan. TPST yang nantinya dijalankan perlu memprediksi 

potensi dampak yang diakibatkan dari adanya fasilitas TPST seperti 

pencemaran, bau, kebisingan, gangguan estetika dll. 

b. Lokasi TPST. Ada baiknya jauh dari permukiman penduduk dan industri, agar 

TPST memiliki wilayah penyangga yang sesuai dan dapat menjaga fasilitas 

yang ada. Jika berada dekat dengan permukiman atau industri maka 

pengoperasian TPST perlu diawasi dengan ketat. 

c. Kesehatan dan keselamatan pekerja. Dalam pelaksanaannya resiko buruk 

terhadap pekerja sangat dimungkinkan terjadi, seperti adanya potensi paparan 

bahan beracun sehingga pekerja perlu melengkapi diri dengan peralatan yang 

safety. Misalnya sepatu boots, masker, sarung tangan dan pakaian yang aman 

dan lain-lain. 

d. Kesehatan dan kemanan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan proses yang ada 

di TPST. Apabila setiap tahapannya dilakukan dengan baik, hal tersebut dapat 

meminimalkan dampak negatif yang akan ditimbulkan pada masyarakat 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 

 

 

2.8 Jenis-jenis Pengolahan Sampah di TPST 

Adapun jenis-jenis pengolahan sampah yang dapat diterapkan di TPST 

yaitu: 

1. Pengolahan Sampah Organik 

a. Budidaya Lalat Hitam 

Salah satu metode pengolahan sampah organik yaitu dengan cara 

biokonversi. Newton et al. (2005:12) mendefinisikan biokonversi sebagai proses 

perombakan sampah organik menjadi sumber energi metan dengan cara 

fermentasi menggunakan organisme hidup. Biokonversi  dapat dilakukan salah 

satunya dengan larva BSF (Black Soldier Fly) atau yang biasa disebut juga 

maggot. BSF mampu mengurangi limbah organik hingga 56% dimana ada tiga 

produk yang dapat diperoleh dengan memberdayakan larva BSF. Produk pertama 

adalah larva atau pre-pupa BSF yang dapat dijadikan sebagai sumber protein 

alternatif untuk pakan ternak, produk kedua adalah cairan hasil aktivitas larva 

yang berfungsi sebagai pupuk cair dan yang ketiga adalah sisa limbah organik 

kering yang dapat dijadikan sebagai pupuk (Balitbang Pertanian, 2016). Budidaya 

maggot sebagai sumber pakan ternak kini sudah tidak asing lagi. Maggot atau 

larva dari lalat black soldier fly (Hermetia illicens) merupakan salah satu alternatif 

pakan yang memenuhi persyaratan sebagai sumber protein. Menurut Murtidjo 

(2001:15) bahan makanan yang mengandung protein kasar lebih dari 19 %, 

digolongkan sebagai bahan makanan sumber protein. 

b. Budidaya Cacing Tanah 

Cacing tanah pada dasarnya banyak berperan dalam kehidupan manusia, 

mulai dari sebagai pakan ternak, obat, kosmetika, penghasil pupuk organik, 

pelenyap sampah, hingga sebagai makanan manusia. Dari berbagai manfaat 

tersebut, cacing tanah jenis Lumbricus rubellus mulai diminati untuk usaha 

budidaya karena dapat meraup banyak rupiah. Banyak orang mulai berinvestasi 

dalam bisnis peternakan cacing tanah (Palungkun, 2010:3). Kemampuan cacing 

tanah untuk mendaur ulang limbah organik dicirikan dari sistem pencernaannya 

yang spesifik dan cara mencerna makanan. Saluran pencernaan cacing tanah 

sangat berbeda dengan hewan lain karena terdiri dari faring, kerongkongan, 
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kelenjar kalsiferous, tembolok, lambung, dan usus besar. Bahan organik yang 

masuk melalui mulut akan melalui saluran pencernaan tersebut dan akhirnya akan 

keluar dari tubuh sebagai kascing (Palungkun, 2010:26). Produk yang dihasilkan 

dari wirausaha cacing tanah adalah biomas atau cacing itu sendiri dan kascing. 

Biomas cacing tanah mengandung 20 asam amino dan kualitas proteinnya lebih 

tinggi dibandingkan dengan protein daging dan ikan, sehingga amat potensial 

untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, ikan dan makanan manusia. 

Cacing tanah mampu menghancurkan bahan organik, termasuk sampah, sehingga 

selain berguna untuk menyuburkan tanah, juga menghasilkan kascing yang dapat 

digunakan sebagai pupuk organik. Pupuk kascing dapat dimanfaatkan untuk aneka 

usaha pertanian, misalnya usaha tani sayuran, buah-buahan, tanaman hias, 

tanaman tahunan lainnya dan pertanian dalam pot, drum atau polibag serta 

lapangan golf (Rukmana, 1999:31-32). 

c. Pengomposan 

Pengomposan merupakan penguraian bahan organik secara biologis dalam 

suhu tinggi dengan hasil akhir berupa bahan yang baik untuk diaplikasikan ke 

tanah. Pengomposan dapat dilakukan secara bersih, tidak beracun atau berbahaya 

bagi kesehatan, dan tanpa menghasilkan kebisingan di dalam maupun di luar 

ruangan. Teknologi pengomposan sampah beragam, baik secara aerob maupun 

anaerob, dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan tambahan yang biasa 

digunakan adalah cacing dan mikroorganisme dekomposer. Keunggulan dari 

proses pengomposan antara lain teknologinya yang sederhana, biaya penanganan 

yang relatif rendah, serta dapat menangani sampah dalam jumlah yang banyak 

(tergantung luas lahan) (Sejati, 2009:54). Pengomposan aerob menghasilkan 

residu berupa kompos cair (air lindi) dan kompos padat dengan potensi reduksi 

sampah sebesar 40-60%. Sedangkan pengomposan anaerob menghasilkan kompos 

cair (air lindi), kompos padat dan gas bio dengan potensi reduksi sampah 30-50% 

(Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013). 
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2. Pengolahan Sampah Daur Ulang dan Guna Ulang 

a. Pirolisis 

Salah satu metode untuk pengolahan limbah plastik adalah thermal 

cracking. Proses ini merupakan salah satu metode pemecahan rantai polimer yang 

membutuhkan suhu yang relatif tinggi sehingga akan memengaruhi konsumsi 

energi yang digunakan (Trisunaryanti, 2018:5-6). Pirolisis merupakan poses 

penguraian suatu bahan pada temperatur tinggi tanpa adanya udara atau dengan 

udara terbatas. Proses penguraian ini menggunakan suhu yang tinggi dengan 

tekanan yang rendah. Menurut Aguado dalam Trisunaryanti (2018:27), pirolisis 

campuran plastik jenis PP, PE, dan PS pada temperatur 510 derajat menghasilkan 

90% minyak/lilin dengan kandungan senyawa aromatis yang rendah, sedangkan 

pada temperatur 685%-740% pirolisis campuran plastik jenis polyolefin, PS, dan 

PVC menghasilkan 44% gas dan 50% minyak dengan kandungan benzena sekitar 

10%, menunjukkan bahwa temperatur berpengaruh terhadap keberadaan senyawa 

aromatis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Herumurti 

(2015:29), jenis sampah plastik yang menghasilkan gas tertinggi yaitu jenis 

plastik PET sebesar 45,40% dan jenis plastik yang menghasilkan wax tertinggi 

yaitu jenis plastik HDPE sebesar 69,91%. Gas hasil pirolisis baik yang 

mengandung nilai kalori rendah hingga sedang dapat digunakan untuk bahan 

bakar alternatif dan wax dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif dan 

merupakan sumber dari bahan kimia. 

b. Pencacahan Bijih Plastik 

Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diredegradasi, 

contohnya yaitu logam dan plastik. Sampah non-organik ini belum bisa dikatakan 

sebagai sampah karena nilai gunanya belum betul-betul habis. Sampah plastik 

dapat didaur ulang menjadi barang plastik lainnya dengan cara diolah menjadi 

bijih plastik sehingga bisa diproses untuk dimanfaatkan kembali (DS, 2010:254). 

c. Pemilahan Barang Bekas Siap Jual 

Industri pengolahan sampah daur ulang merupakan salah satu upaya pelestarian 

lingkungan dan juga merupakan bisnis dengan hasil yang menguntungkan. 

Perputaran sampah daur ulang dan barang rongsokan yang diperjualbelikan tidak 
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akan pernah berhenti, karena nantinya akan didaur ulang kembali. Dalam rantai 

pengolahan sampah, pengepul dinyatakan sebagai lapak. Pengepul 

mengumpulkan sampah/barang bekas kemudian dijual ke perusahaan pengolahan 

sampah daur ulang (DS, 2010:254). Prinsip daur ulang (recycle) dengan 

memanfaatkan kembali material sampah untuk tujuan yang bermanfaat. Prinsip 

recycle tidak hanya membantu mengurangi sampah tetapi juga menciptakan 

sebuah alternatif usaha baru (Gunawan, 2007:6). Industri-industri daur ulang 

mendapatkan bahan baku dari pengepul atau pengumpul segala bentuk sampah. 

Sampah yang telah terkumpul dipisahkan satu persatu sesuai dengan kategorinya. 

Untuk sampah botol, dibedakan menjadi botol saus dan kecap, botol air mineral, 

botol minuman ringan, botol minyak goreng, dan lain-lain. Untuk kardus, 

biasanya dibedakan berdasarkan ukurannya. Misalnya, kardus bekas mie instan, 

kardus bekas televisi dan kulkas, serta kardus kecil bekas kotak sepatu. Begitu 

juga dengan sampah kaleng dan besi bekas. Sampah kaleng bisa dikelompokkan 

menjadi kaleng bekas minuman ringan, kaleng bekas susu bubuk, dan lain-lain. 

Sementara untuk besi bekas dapat dikelompokkan berdasarkan panjang 

pendeknya saja. Sampah kertas dan plastik juga dipisahkan berdasarkan kategori-

kategori. Misalnya kertas koran dan majalah, atau plastik bekas pembungkus 

kosmetik dan minuman ringan (Gunawan, 2007:9-10). 
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2.9 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Teori 

Sumber: Modifikasi Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Sampah (SNI 19-

2454-2002) dan Permen PU No. 03/PRT/M/2013. 
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Timbulan Sampah 

Pemilahan, Pewadahan dan 

Pengolahan di Sumber 

Pengumpulan Sampah ke 

TPS/TPS 3R 

Pemindahan dan Pengangkutan 

Pengolahan Sampah di TPST Pemrosesan Akhir di TPA 
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2.10 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep 

Residu 

Pengukuran Timbulan dan Komposisi Sampah di 

Rumah Tangga 

 

Pengamatan Sistem Pemilahan, Pewadahan dan 

Pengolahan Sampah di Rumah Tangga 

Pengamatan Sistem  Pengumpulan Sampah Rumah 

Tangga 

Pengamatan Sistem Pemindahan dan 

Pengangkutan Sampah Rumah Tangga 

Pengolahan Sampah di TPST Pemrosesan Akhir di TPA 

Gambaran Sistem Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, 

Kabupaten Situbondo 

Site Plan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di 

Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, 

Kabupaten Situbondo 

Site Plan Pengolahan Sampah Rumah Tangga 

TPST Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, 

Kabupaten Situbondo 
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Operasional pengelolaan persampahan terdiri dari kegiatan pewadahan 

sampai dengan pembuangan akhir sampah yang kegiatannya sistematis dengan 

melakukan pemilahan sejak dari sumbernya (SNI 19-2454-2002). Selanjutnya 

kegiatan pengelolaan persampahan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 

menguraikan lima aktivitas utama yaitu, kegiatan pemilahan, kegiatan 

pengumpulan, kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 

sampah. Sementara itu, informasi dasar terkait pengelolaan sampah yang 

dibutuhkan dalam merencanakan sistem pengelolaan persampahan khususnya 

optimalisasi sistem manajemen persampahan setidaknya berisi informasi 

mengenai sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, karakteristik 

sampah, fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga (PP Nomor 81 Tahun 2012). 

Penelitian ini berfokus pada informasi dasar mengenai sumber sampah dari 

rumah tangga, timbulan sampah, komposisi sampah dan fasilitas pengelolaan 

sampah rumah tangga dari kegiatan pemilahan, kegiatan pengumpulan, kegiatan 

pengangkutan, pengolahan  sampai pemrosesan akhir sampah. Informasi tersebut 

kemudian dijadikan dasar pembuatan site plan pengelolaan sampah dari kegiatan 

pemilahan di rumah tangga sampai kegiatan pemrosesan akhir di TPA dan secara 

spesifik sebagai informasi dasar dalam pembuatan site plan pengolahan sampah 

terpadu di TPST Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian deskriptif (descriptive research) merupakan metode yang 

bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi baik saat ini atau saat lampau. 

Penelitian deskriptif menggambarkan perkembangan suatu keadaan dalam setiap 

prosesnya. Penelitian ini juga tidak memanipulasi ataupun mengubah variabel-

variabel bebasnya, namun menggambarkan suatu keadaan dalam kondisi yang apa 

adanya. Gambaran kondisi tersebut dapat secara individu atau kelompok, dengan 

menggunakan angka-angka (Hamdi, 2014:5). 

Penelitian ini nantinya akan menggambarkan setiap tahap pengelolaan 

sampah dari rumah tangga sampai pembuangan akhir di TPA. Pendekatan 

kuantitatif diperlukan saat pengukuran timbulan sampah di rumah tangga beserta 

komposisinya, untuk kemudian dibuat analisis potensi sebagai dasar site plan 

pengelolaan sampah TPST Desa Trigonco. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di rumah tangga, tempat pengolahan 

sampah yang ada di Desa Trigonco dan TPA Kabupaten Situbondo. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2018 hingga bulan Januari 2019. 

Kegiatan penelitian ini meliputi pengambilan data sekunder, pengukuran timbulan 

sampah rumah tangga, identifikasi komposisi sampah rumah tangga, observasi 

dan wawancara di lapangan. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi yang akan diteliti adalah rumah tangga yang berada di Desa 

Trigonco dengan jumlah keseluruhan penduduk adalah 5.066 jiwa atau 2.274 KK 

dengan jumlah penduduk dalam (Buku Induk Penduduk Desa Trigonco, 2018), 

Petugas Pengelola Sampah Desa Trigonco, Petugas Pengelola sampah DLH 

Kecamatan Asembagus, Petugas Pengelola Sampah TPA Kabupaten Situbondo. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Sampel yang didapatkan dari populasi harus dapat 

mewakilkan populasi tersebut (Sugiyono, 2014:81). Sampel dalam penelitian ini 

adalah rumah tangga yang ada di Desa Trigonco, petugas pengelola sampah Desa 

Trigonco, petugas pengelola sampah DLH Kecamatan Asembagus dan petugas 

pengelola sampah TPA Kabupaten Situbondo. 

a. Sampel Rumah Tangga 

Sampel dibagi menjadi 2, yaitu sampel sampel rumah tangga untuk 

observasi dan wawancara terkait pengelolaan sampah di rumah tangga dan sampel 

rumah tangga untuk pengambilan dan pengukuran timbulan sampah. 

1) Sampel Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Besar sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada rumus yang digunakan 

Lameshow (1997:54): 
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Keterangan : 

n  = Besarnya sampel penelitian 

N  = Besar unit populasi (KK) 

p  =  Nilai proporsi sebesar 0,5 

q = 1-p 

 =  Nilai ketetapan distribusi normal baku pada derajat kemaknaan 95%   

adalah 1,96 

d  = Toleransi kesalahan yang dipilih (d=0,1) 

 

Desa Trigonco memiliki 3 dusun (Buku Induk Penduduk Desa Trigonco, 

2018). Setiap dusun akan diambil jumlah sampelnya dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

nk = Besar sampel untuk sub populasi 

Nk = Total masing-masing sub populasi 

N = Total populasi secara keseluruhan 

n = Sampel penelitian 

Tabel 3. 1 Distribusi Sampel berdasarkan Dusun di Desa Trigonco 

No. Dusun Nk N N 

 
1. Barat 612 2274 92 25 

2. Tengah 563 2274 92 23 

3. Timur 1099 2274 92 44 

 Total 2274   92 

Sumber: Buku Induk Penduduk Desa Trigonco (2018) 

2) Sampel Pengambilan dan Pengukuran Timbulan Sampah 

Besar sampel rumah tangga untuk pengambilan dan pengukuran timbulan 

sampah dilakukan mengunakan Tabel SNI 19-3964-1994 berikut ini: 
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Tabel 3. 2 Jumlah Sampel Jiwa dan KK 

No. Klasifikasi 

Kota 

Jumlah Penduduk Jumlah Sampel 

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 
3000 – 500.000 150 – 350 30 – 70 

Sumber: SNI 19-3964-1994 

Jumlah penduduk Desa Trigonco berjumlah 5.066 jiwa dan termasuk dalam 

klasifikasi kota sedang, kecil, IKK sehingga besar sampel yang diambil yaitu 30 

KK. 

 

b. Sampel Petugas Pengelola Sampah 

Besar sampel petugas pengelola sampah sebanyak 1 petugas pengelola 

sampah Desa Trigonco, 1 petugas pengelola sampah DLH Kecamatan Asembagus 

dan 1 petugas pengelola sampah TPA Kabupaten Situbondo. 

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

a. Sampel Rumah Tangga 

1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Pada pengambilan sampel ini teknik yang dipakai yaitu simple random 

sampling. Sampling diambil dengan cara random dan dengan mengabaikan strata 

yang terdapat dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2014:81-82). 

2) Sampel Pengambilan dan Pengukuran Timbulan Sampah 

Teknik pengambilan sampel rumah tangga untuk pengambilan dan 

pengukuran timbulan sampah menggunakan stratified random sampling. Sampel 

dipilih dengan cara memisahkan populasi menjadi beberapa strata. Setiap strata 

bersifat homogen sedangkan antar strata berbeda, lalu diambil sampel pada setiap 

strata tersebut (Budiarto, 2001: 20). Dalam penelitian ini terdapat tiga kelompok 

strata, yaitu pemukiman dengan pendapatan tinggi yang mewakili perumahan 

permanen, pendapatan menengah mewakili perumahan semi permanen dan 

pendapatan rendah yang mewakili perumahan non permanen. Selanjutnya sampel 
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dipilih dengan random dari ketiga strata tersebut (SNI 19-3964-1994). Jumlah 

sampel timbulan sampah dari perumahan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 Distribusi Sampel Berdasarkan Kelompok Strata 

No. Kriteria 
Jumlah 

Penduduk 

Proporsi 

(S) 

Total 

Sampel 

(K) 

Besar Sampel 

(S x K) 

1. Pendapatan 

Tinggi/Perumahan Permanen 
569 25% 30 8 

2. Pendapatan 

Menengah/Perumahan Semi 

Permanen 

318 14% 30 4 

3. Pendapatan 

Rendah/Perumahan Non 

Permanen 

1387 61% 30 18 

 Total 2274 100%  30 

Sumber: Data Analisa Kemiskinan Partisipatif Desa Trigonco (2018) 

Keterangan: 

Total sampel (K) sebanyak 30 rumah tangga dalam pengambilan dan pengukuran 

timbulan sampah diambil dari sampel 92 rumah tangga dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga. 

 

b. Sampel Petugas Pengelola Sampah 

Pengambilan sampel pada petugas pengelola sampah yaitu dengan cara 

mengambil 1 orang dari setiap unit tugas atas dasar kriteria tertentu yang dianggap 

sangat terkait dengan kriteria populasi yang sudah ada. 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel adalah ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok 

yang membedakannya dengan yang lain (Notoadmodjo, 2010:103). Variabel 

penelitian ini yaitu Timbulan Sampah, Komposisi Sampah, Pemilahan, 

Pewadahan Sampah dan Pengolahan Sampah di Rumah Tangga, Pengumpulan 

Sampah, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah, Pengangkutan Sampah, 

Pengolahan Sampah, Pembuangan Akhir, Site Plan Pengelolaan Sampah dan Site 

Plan Pengolahan Sampah di TPST. 
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Definisi operasional berisi penjelasan mengenai batasan variabel atau hal-

hal yang perlu diukur dalam variabel tersebut (Notoatmodjo, 2010:112). Definisi 

operasional dalam penelitian ini disajikan pada tabel 3.2. 

Tabel 3. 4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional 
Cara 

Pengukuran 

Hasil 

Pengukuran 

(Satuan) 

1. Timbulan 

Sampah 

Rumah 

Tangga per 

satuan 

individu 

Banyaknya sampah yang 

ditimbulkan dari aktivitas 

individu dalam rumah tangga 

dihitung dalam satuan 

volume atau berat per kapita 

perhari, atau perluas 

bangunan, atau perpanjang 

jalan (SNI 19-2454-2002) 

Observasi dan 

Penghitungan 

Sampah 

Rumah Tangga 

selama 8 hari 

berturut-turut 

pada 30 sampel 

rumah tangga 

Laju timbulan 

sampah rata-

rata dalam 

satuan volume 

(liter) dan 

berat (Kg) 

2. Komposisi 

Sampah 

Rumah 

Tangga 

Komponen bahan organik 

dan anorganik dalam sampah 

rumah tangga (Djuarnani, 

2005:6) 

Observasi dan 

Penghitungan 

Sampah 

Rumah Tangga 

selama 8 hari 

berturut-turut 

pada 30 sampel 

rumah tangga 

Persentase 

sampah 

berdasarkan 

jenis 

3. Pemilahan, 

Pewadahan 

dan 

Pengolahan 

Sampah 

Rumah 

Tangga 

Pewadahan adalah aktivitas 

menampung sampah rumah 

tangga ke dalam wadah 

individu atau komunal di 

sumber sampah. Meliputi: 

1. Pemilahan sampah 

2. Lokasi penempatan 

wadah 

3. Bahan wadah 

4. Karakteristik wadah 

sampah 

5. Ukuran wadah 

Pengolahan sampah yaitu 

suatu proses untuk 

mengurangi volume atau 

mengubah bentuk sampah di 

rumah tangga 

(SNI 19-2454-2002) 

Observasi dan 

Wawancara 

Rumah Tangga 

pada 92 rumah 

tangga 

 

4. Pengumpulan 

Sampah 

Rumah 

Tangga 

Kegiatan menangani dan 

mengumpulkan sampah 

rumah tangga dari wadah 

individu atau komunal dan 

mengangkutnya ke tempat 

terminal tertentu, secara 

langsung ataupun tidak 

Observasi, 

Wawancara 

Petugas 

Pengelola 

Sampah Desa 

Trigonco dan 

Wawancara 
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No. Variabel Definisi Operasional 
Cara 

Pengukuran 

Hasil 

Pengukuran 

(Satuan) 

langsung. 

Meliputi: 

1. Pola pengumpulan 

2. Rotasi 

3. Periodisasi 

4. Pelaksana 

5. Pelaksanaan 

(SNI 19-2454-2002) 

Petugas 

Pengelola 

Sampah DLH 

Kecamatan 

Asembagus 

5. Pemindahan 

Sampah 

Rumah 

Tangga 

Aktivitas memindahkan 

sampah rumah tangga yang 

telah dikumpulkan ke dalam 

pengangkut untuk dikirim ke 

tempat pembuangan akhir. 

Meliputi: 

1. Tipe pemindahan 

2. Lokasi pemindahan 

3. Pemilahan 

4. Cara pemindahan 

(SNI 19-2454-2002) 

Observasi, 

Wawancara 

Petugas 

Pengelola 

Sampah Desa 

Trigonco dan 

Wawancara 

Petugas 

Pengelola 

Sampah DLH 

Kecamatan 

Asembagus 

 

6. Pengangkutan 

Sampah 

Rumah 

Tangga 

Aktivitas membawa sampah 

dari tempat pemindahan atau 

dari sumber ke tempat 

pembuangan akhir sampah. 

Meliputi: 

1. Pola pengangkutan 

2. Peralatan 

pengangkut 

(SNI 19-2454-2002) 

Observasi, 

Wawancara 

Petugas 

Pengelola 

Sampah Desa 

Trigonco dan 

Wawancara 

Petugas 

Pengelola 

Sampah DLH 

Kecamatan 

Asembagus 

 

7. Pengolahan 

Sampah 

Rumah 

Tangga 

Proses reduksi volume dan 

mengubah bentuk sampah 

rumah tangga. 

Meliputi: 

1. Pengomposan 

2. Insenerasi 

3. Daur ulang 

4. Pencacahan atau 

pemadatan 

5. Biogasifikasi 

(SNI 19-2454-2002) 

Observasi, 

Wawancara 

Petugas 

Pengelola 

Sampah Desa 

Trigonco dan 

Wawancara 

Petugas 

Pengelola 

Sampah TPA 

Kabupaten 

Situbondo 

 

8. Pemrosesan 

Akhir 

Tempat dilakukannya 

kegiatan isolasi sampah 

sehingga aman bagi 

Observasi, 

Wawancara 

Petugas 
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No. Variabel Definisi Operasional 
Cara 

Pengukuran 

Hasil 

Pengukuran 

(Satuan) 

lingkungan. 

Meliputi: 

1. Metode pembuangan 

akhir 

2. Peralatan 

(SNI 19-2454-2002) 

Pengelola 

Sampah Desa 

Trigonco dan 

Wawancara 

Petugas 

Pengelola 

Sampah TPA 

Kabupaten 

Situbondo 

10. Site Plan 

Pengelolaan 

Sampah 

Rumah 

Tangga 

Rencana tapak denah lokasi 

dan alur proses pengelolaan 

sampah rumah tangga. 

Meliputi: 

1. Kegiatan pemilahan 

dan pewadahan 

sampah 

2. Pengumpulan 

sampah 

3. Pemindahan dan 

pengangkutan 

sampah 

4. Pengolahan sampah 

5. Pemrosesan akhir 

sampah 

(Permen PU Nomor 

03/PRT/M/2013) 

Studi Literatur  

11. Site Plan 

Pengolahan 

Sampah 

Rumah 

Tangga di 

TPST 

Rencana tapak denah 

bangunan TPST dan alur 

proses pengolahan sampah 

rumah tangga. 

Terdiri dari: 

1. Proses penampungan 

2. Pemilahan 

3. Pengolahan sampah 

organik 

4. Pendaur ulangan 

sampah non organik 

5. Pengelolaan sampah 

spesifik rumah 

tangga dan B3 

6. Pengumpulan 

sampah residu ke 

kontainer untuk 

diangkut ke TPA 

(Permen PU Nomor 

03/PRT/M/2013) 

Studi Literatur  
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3.5 Data dan Sumber Data 

3.5.1 Data primer 

Data primer yaitu data yang dapat memberikan hasil langsung pada 

pengumpul data (Sugiyono, 2012:137). Data primer dalam penelitian ini berupa 

hasil pengukuran timbulan sampah, identifikasi komposisi sampah dan hasil 

wawancara tentang gambaran pengelolaan sampah di Desa Trigonco, Kecamatan 

Asembagus, Kabupaten Situbondo. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang tidak secara langsung menunjukkan hasilnya 

pada pengumpul data, contohnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 

2012:137). Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah rumah tangga di 

Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo didapatkan melalui 

data dari Kantor Desa Trigonco dan BPS Kabupaten Situbondo. 

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah cara yang digunakan dalam mendapatkan data penelitian 

berupa informasi lisan dari sasaran penelitian dengan cara berhadapan langsung 

dengan orang tersebut (Notoatmodjo, 2012:139). Wawancara dalam penelitian ini 

merupakan wawancara langsung pada masyarakat dan informan pengelola 

persampahan. 

b. Observasi 

Observasi adalah suatu tahapan proses yang terencana, meliputi mendengar, 

melihat, dan menulis hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian 

(Notoatmodjo, 2012:131).  Observasi dilakukan dengan pengukuran timbulan 

sampah dan tahapan proses pengelolaan sampah rumah tangga dari sumber hingga 

sampai ke TPA di Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data terkait variabel yang 

berupa buku, catatan, majalah, transkip, surat kabar, agenda, notulen rapat, 

prasasti dan lain-lain (Susila & Suyanto, 2014:382). Dokumentasi penelitian ini 

yaitu foto pada saat melakukan perhitungaan, wawancara dan observasi. 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipakai dalam proses 

pengumpulan data (Notoatmodjo, 2012: 87). Instrumen pengumpulan data yang 

digunakan berupa panduan wawancara, lembar observasi dan Handphone sebagai 

alat perekam dan pengambilan gambar. 

3.7 Prosedur Pengukuran 

3.7.1 Prosedur Pengambilan Sampel Timbulan Sampah 

Berdasarkan SNI 19-3964-1994, pengambilan sampel dilaksanakan 8 hari 

secara berturut-turut pada rumah tangga yang sama dengan mengikuti prosedur 

berikut ini: 

a. Pengukuran dan Perhitungan 

1) Pengukuran timbulan sampah menggunakan satuan berikut ini: 

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

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

2) Pengukuran komposisi sampah menggunakan satuan dalam bentuk persentase 

(%) berat basah/asal. 

3) Jumlah unit masing-masing lokasi pengambilan sampel timbulan sampah untuk 

perumahan adalah jumlah jiwa dalam keluarga. 

4) Sampah yang telah dikumpulkan kemudian diukur volumenya menggunakan 

tempat dengan ukuran 40 liter dan kemudian ditimbang untuk mengetahui 

beratnya 
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5) Selanjutnya sampah dikumpulkan menjadi menjadi satu lalu diukur dalam bak 

berukuran 500 liter dan ditimbang, kemudian pisahkan menurut komposisi 

sampah sampahnya dan masing-masing ditimbang sesuai komposisinya. 

b. Peralatan dan Perlengkapan 

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan terdiri dari: 

1) Kantong plastik dengan volume 40 liter sebagai tempat pengumpulan sampel 

2) Kotak dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 100 cm, lengkap dengan alat pengukur 

tingginya untuk mengukur volume sampel sampah 

3) Alat penimbang skala (0 – 10) kg dan (0 – 50) kg 

4) Bak ukuran 1 m x 0,5 m x 1 m lengkap dengan alat pengukur tingginya untuk 

mengukur volume sampel sampah 

5) Peralatan untuk memindahkan sampel contohnya sarung tangan dan sekop. 

3.7.2 Pelaksanaan Pengambilan dan Pengukuran Sampel Sampah 

Pengambilan dan pengukuran sampel dari lokasi perumahan sebelumnya 

harus memilih tempat dimana sampel akan diambil, menetapkan banyaknya 

tenaga pelaksana dan alat-alat yang akan dibutuhkan. Pengambilan dan 

pengukuran sampel timbulan dan komposisi sampah menurut SNI 19-3964-1994 

dilakukan dengan cara berikut ini: 

a. Kantong plastik yang telah berlabel dibagikan ke setiap rumah tangga 1 hari 

sebelum sampel sampah diambil 

b. Mencatat banyaknya unit penghasil sampah 

c. Selanjutnya kantong plastik yang berisi sampah dikumpulkan 

d. Semua kantong plastik kemudian dibawa ke tempat diukurnya sampah 

e. Sampah lalu dimasukkan dalam kotak kemudian ditimbang 

f. Sampah secara bergantian dituangkan ke dalam kotak ukuran 40 liter 

g. Hentakkan kotak sampel sampah sebanyak 3 kali dengan mengangkatnya 

setinggi 20 cm kemudian dijatuhkan ke tanah 

h. Ukur volume sampah kemudian mencatatnya dalam lampiran hasil 

pemeriksaan 
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i. Sampah lalu ditimbang dan dicatat beratnya 

j. Bak sampah dengan ukuran 500 liter diukur lebih dahulu lalu campurkan 

semua sampel sampah dari setiap lokasi pengambilan dalam bak tersebut 

k. Kemudian ukur volumenya dan catat dalam lampiran hasil pemeriksaan 

l. Sampah juga ditimbang beratnya dan dicatat hasil pengukurannya 

m. Sampel sampah selanjutnya dipisah sesuai dengan masing-masing yang ada 

didalamnya 

n. Kemudian ditimbang dan dicatat beratnya 

o. Hitung setiap komponen penyusun sampah tersebut. 

3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data 

3.8.1 Teknik Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun dan mengatur data 

sehingga menjadi jelas sifat-sifat yang dimilikinya. Terdapat tiga macam cara 

penyajian data yaitu secara tekstur, tabular dan grafikal (Aswar & Prihartono, 

2014:35). Data yang didapatkan dari hasil pengukuran, wawancara dan observasi 

dalam penelitian ini akan dibuat dalam bentuk tabel disertai narasi sebagai 

penjelasan. 

3.8.2 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Menurut Notoatmodjo 

(2010:182) Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah didapatkan dengan tidak bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini nantinya 

akan menggambarkan hasil pengukuran timbulan sampah dan mendeskripsikan 

tahapan proses pengelolaan sampah rumah tangga sampai ke TPA di Desa 

Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. 
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3.9 Alur Penelitian 

Langkah :     Hasil :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Survei pendahuluan 
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sampel penelitian 

Melakukan pengumpulan data 

Memperoleh data di DLH Kabupaten 
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sampah rumah tangga sebagai dasar site plan 

pengelolaan sampah di TPST 

Rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
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Editing, Tabulating dan Teknik Analisis 

Deskriptif 

Data tersaji dalam bentuk tabel dan narasi 

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
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Didapatkan 92 sampel rumah tangga untuk 

pengelolaan sampah rumah tangga, 30 sampel 

rumah tangga untuk pengambilan dan 

pengukuran timbulan sampah, dan 3 sampel 

petugas pengelola sampah 

Hasil wawancara, observasi, pengukuran dan 

dokumentasi terkumpul 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian terkait gambaran pengelolaan sampah rumah tangga desa 

trigonco dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Jumlah timbulan sampah rumah tangga dalam satuan berat sebesar 29,41 

kg/hari dan timbulan sampah rumah tangga per satuan individu dalam satuan 

berat sebesar 0,25 kg/orang/hari. Jumlah timbulan sampah rumah tangga dalam 

satuan volume sebesar 374,29 liter/hari dan timbulan sampah rumah tangga per 

satuan individu dalam satuan volume sebesar 3,15 liter/orang/hari. Ditinjau 

dari komposisinya, sampah rumah tangga yang terbesar berupa sisa makanan 

dan daun-daunan dan yang terkecil yaitu kemasan obat dan baterai. 

b. Sebagian kecil rumah tangga melakukan kegiatan pemilahan berupa sampah 

guna ulang. Setiap rumah tangga memiliki sarana pewadahan. Pengolahan 

sampah di rumah tangga yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara 

dibakar. Pengumpulan sampah rumah tangga dilakukan oleh petugas pengelola 

sampah desa dan dikumpulkan pada lahan kosong. Sampah rumah tangga pada 

lahan kosong tidak dilakukan pemindahan dan pengangkutan ke TPA. 

Pengolahan sampah di lahan kosong dengan cara dibakar dan sebagian kecil 

dipilah untuk dijual pada pengepul sampah. Sampah yang telah dibakar 

dibiarkan terbuka tanpa ada kegiatan pemrosesan akhir. 

c. Berdasarkan hasil penelitian dapat disusun 2 alternatif alur pengelolaan 

sampah. Alternatif 1 adalah alternatif yang paling layak dan memungkinkan 

untuk diterapkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga Desa Trigonco, 

Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. 

d. Berdasarkan Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 dan penyesuaian dengan 

pengolahan sampah yang dilakukan oleh TPA Kabupaten Situbondo, maka 

dapat disusun alur pengolahan sampah di TPST dengan 2 alternatif alur 

pengolahan. Kedua alternatif tersebut dapat diterapkan secara bersamaan sesuai 

dengan alurnya masing-masing. 
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5.2 Saran 

a. Bagi pemerintah kabupaten dan desa 

1) Pemerintah dapat menerapkan alternatif 1 pengelolaan sampah rumah 

tangga atas pertimbangan kelebihan dan kekurangannya, maka hal-hal 

yang perlu diperhatikan adalah: 

a) Perlu melakukan upaya sosialisasi mengenai pemilahan sampah dan 

edukasi pengolahan sampah terkait kegiatan 3R di rumah tangga. 

b) Perlu menyediakan sarana pengumpulan sampah berupa TPST. 

c) Perlu melakukan upaya sosialisasi agar masyarakat dapat berpartisipasi 

aktif membuang sampah pada wadah komunal. 

d) Bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya penyediaan sarana 

pewadahan komunal berkapasitas 1000 liter sebanyak 20 buah. 

e) Perlu membuat rekayasa lalu lintas dan pengaturan jadwal 

pengumpulan sampah agar pengoperasian alat pengumpul tidak 

mengganggu lalu lintas. 

f) Bekerja sama dengan masyarakat dalam mengupayakan adanya petugas 

pengumpul sampah. 

2) Dalam upaya penyediaan TPST, maka hal-hal yang perlu diperhatikan 

yaitu: 

a) Perlu mengupayakan adanya mesin pencacah sampah organik, lalat 

hitam dan cacing tanah 

b) Perlu megupayakan adanya mesin pencacah bijih plastik dan mesin 

pirolisis 

c) Perlu mengupayakan adanya dump truck pengangkut sampah dari 

TPST ke TPA 

d) Perlu mengupayakan adanya SDM pengelola TPST 

b. Bagi masyarakat 

1) Perlu menerapkan prinsip 3R di rumah tangga. 

2) Perlu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sosialiasi maupun program-

program yang mendukung perbaikan sistem pengelolaan sampah desa. 
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3) Perlu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten maupun desa terkait 

pengadaan sarana pewadahan dan pembentukan organisasi pengelola 

sampah desa. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

1) Melakukan penelitian mengenai rekomendasi lokasi pembangunan TPST. 

2) Melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat 

dalam kegiatan penanganan dan pengolahan sampah di rumah tangga. 

3) Melakukan penelitian mengenai potensi reduksi sampah rumah tangga. 

4) Melakukan penelitian mengenai pengelolaan sampah di sumber non 

pemukiman. 

5) Melakukan penelitian terkait potensi pembentukan bank sampah di TPST 

Desa Trigonco. 
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LAMPIRAN 

Lampiran A. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengukuran Timbulan Sampah 

Rumah Tangga 
Gambar 2. Wawancara Petugas DLH 

Kecamatan Asembagus 

Gambar 3. Wawancara Rumah Tangga Gambar 4. Wawancara Petugas TPA 

Situbondo 
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Gambar 5. Tempat Pembuangan 

Sampah Rumah Tangga Desa Trigonco 
Gambar 6. Wawancara Petugas 

Pengelola Sampah Desa Trigonco 

Gambar 7. Sarana Pengumpulan Sampah 

Rumah Tangga Desa Trigonco 

Gambar 8. TPS Pasar Pabrik Desa 

Gudang 
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Gambar 9. Interactor Pengumpul 

Sampah DLH Situbondo 

Gambar 10. Dump Truck Pengangkut 

Sampah ke TPA 

Gambar 11. Armroll Truck Pengumpul 

Sampah DLH Situbondo 

Gambar 12. Ekskavator dan Buldozer 

Pengolah Sampah di TPA 
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Gambar 13. Ruang Budidaya Lalat Hitam Gambar 14. Ruang Pirolisis dan 

Pencacahan Bijih Plastik 

Gambar 15. Ruang Pengomposan Gambar 16. Budidaya Cacing Tanah 
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Lampiran B. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran C. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

 

INFORMED CONSENT 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama : 

Alamat : 

Usia : 

 Bersedia melakukan wawancara dan menjadi subjek penelitian 

(responden) dalam penelitian yang berjudul “Sistem Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Sebagai Dasar Site Plan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 

(TPST) Desa Trigonco”. 

 Prosedur penelitian ini tidak akan memberi dampak dan risiko apapun 

pada subjek penelitian (responden) dan sepenuhnya untuk kepentingan ilmiah, 

serta kerahasiaan jawaban yang diberikan dijamin sepenuhnya oleh peneliti. 

 Dengan ini saya menyatakan secara sukarela untuk berpartisipasi sebagai 

subjek (responden) dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situbondo, .................... 2018 

Responden 

 

 

(...............................................) 
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Lampiran D. Lembar Pengambilan dan Pengukuran Timbulan Sampah 

 

I. Umum 

Nama Responden   : 

Daerah/Alamat    : 

Lokasi Kriteria    : 

Tanggal Pengambilan   : 

Nama Pelaksana/Pengumpul Data : 

 

II. Hasil Pemeriksaan 

 

Hari Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 Ke-6 Ke-7 Ke-8 

Berat (Kg)         

Volume (L)         

 

Hari 

Komposisi 
Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 Ke-6 Ke-7 Ke-8 

Sisa makanan 

dan daun-

daunan 

...... %        

Kertas         

Kayu         

Kain/Tekstil         

Karet, Kulit         

Plastik         

Logam         

Gelas/Kaca         

Dan lain-lain,....         

Sumber: SNI 19-3964-1994 
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Lampiran E. Lembar Kuesioner dan Observasi Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga 

 

KETERANGAN PENGUMPUL DATA 

Nama Pengumpul Data  

Tanggal Pengumpulan Data  

 

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA 

1 Dusun/Lingkungan  

2 RT/RW  

3 Nama Responden  

4 Umur  

5 Pekerjaan  

6 Jumlah Pendapatan dalam Rumah Tangga  

7 Banyaknya Anggota dalam Rumah Tangga  

 

A. Kuesioner Rumah Tangga 

A1 Apakah rumah tangga memiliki sarana 

pewadahan sampah? 

 Ya 

 Tidak 

A2 Apakah rumah tangga melakukan 

pemilahan sampah? 

 Ya 

 Tidak 

A3 Jenis sampah apa saja yang dipilah rumah 

tangga? 

 Sampah B3 

 Sampah Organik 

 Sampah Guna Ulang 

 Sampah Daur Ulang 

 Residu 

 Lainnya,.... 

A4 Apa pola pewadahan yang digunakan oleh 

rumah tangga? 

 Individu 

 Komunal 

A5 Siapa yang menyediakan sarana pewadahan 

sampah rumah tangga? 

 Pribadi 

 Instansi 

 Pengelola 

A6 Dimana rumah tangga meletakkan wadah 

sampah individu? 

 Di halaman muka (tidak di 

luar pagar) 

 Di halaman belakang 

 Lainnya,.... 

A7 Dimana letak wadah sampah komunal?  Trotoar 

 Pinggir jalan protokol 

 Dekat dengan sumber sampah 

 Di tepi jalan besar 

 Lainnya,.... 

A8 Bagaimana cara pengolahan sampah di 

rumah tangga? 

 Dibakar 

 Dibuat kompos 

 Ditimbun di tanah 

 Diangkut petugas 

 Open dumping 
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 Di daur ulang 

 Dibuang ke sungai 

 Lainnya,.... 

A9 Berapa kali dalam seminggu rumah tangga 

melakukan pengolahan sampah? 

 1 kali seminggu 

 2 kali seminggu 

 Setiap hari 

 Lainnya,... 

Sumber: Permen PU No. 03/PRT/M/2013 

 

B. Observasi Rumah Tangga 

B1 Keberadaan sarana pewadahan sampah 

rumah tangga 

 Ada 

 Tidak ada 

B2 Pemilahan sampah rumah tangga  Ya 

 Tidak 

B3 Jenis sampah yang dipilah oleh rumah 

tangga 

 Sampah B3 

 Sampah Organik 

 Sampah Guna Ulang 

 Sampah Daur Ulang 

 Residu 

 Lainnya,.... 

B4 Sarana pemilahan dan pewadahan  Diberi label atau tanda 

 Dibedakan bahan, bentuk dan 

warna wadah 

 Menggunakan wadah tertutup 

B5 Pemilahan sampah berdasarkan warna 

wadah 

 Sampah B3 berwarna merah 

 Sampah organik berwarna 

hijau 

 Sampah guna ulang berwarna 

kuning 

 Sampah daur ulang berwarna 

biru 

 Sampah residu berwarna abu-

abu 

B6 Karakteristik wadah sampah  Tidak mudah rusak 

 Kedap air 

 Ekonomis 

 Mudah diperoleh/dibuat oleh 

masyarakat 

 Mudah dikosongkan 

B7 Pola pewadahan yang dilakukan rumah 

tangga 

 Individu 

 Komunal 

B8 Karakteristik bentuk wadah sampah  Kotak 

 Silinder 

 Kontainer 

 Bin (tong) 

 Semua bertutup 

 Kantong plastik 

B9 Karakteristik sifat wadah sampah  Ringan 
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 Mudah dipindahkan 

 Mudah dikosongkan 

B10 Karakteristik bahan wadah sampah  Logam 

 Plastik 

 Fiberglas (GRP) 

 Kayu 

 Bambu 

 Rotan 

B11 Volume wadah sampah .................... L 

B12 Penempatan wadah sampah individu  Di halaman muka (tidak di 

luar pagar) 

 Di halaman belakang 

 Lainnya,.... 

B13 Penempatan wadah sampah komunal  Trotoar 

 Pinggir jalan protokol 

 Dekat dengan sumber sampah 

 Di tepi jalan besar 

 Lainnya,.... 

B14 Cara pengolahan sampah di rumah tangga  Dibakar 

 Dibuat kompos 

 Ditimbun di tanah 

 Diangkut petugas 

 Open dumping 

 Di daur ulang 

 Dibuang ke sungai 

 Lainnya,.... 

Sumber: Permen PU No. 03/PRT/M/2013
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Lampiran F. Lembar Kuesioner dan Observasi Pengelola Persampahan 

 

KETERANGAN PENGUMPUL DATA 

Nama Pengumpul Data  

Tanggal Pengumpulan Data  

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1 Nama Responden  

2 Umur  

3 Pekerjaan  

4 Alamat  

 

A. Kuesioner Pengelolaan Persampahan 

Pengumpulan Sampah 

A1 Apa saja sarana pengumpulan sampah yang 

tersedia? 

 TPS 

 TPS 3R 

 Alat pengumpul untuk sampah 

terpilah 

A2 Kapan pengumpulan sampah dilakukan  Pagi 

 Siang 

 Sore 

 Malam 

A3 Berapa periodisasi pengumpulan sampah 

dilakukan? 

 Setiap hari 

 2 hari sekali 

 3 hari sekali 

 Lainnya,.... 

A4 Berapa kali ritasi yang dilakukan dalam 

proses pengumpulan sampah? 

...................... Kali 

A5 Apakah sampah dalam kondisi terpilah?  Ya 

 Tidak 

A6 Apa pola yang digunakan dalam kegiatan 

pengumpulan sampah rumah tangga? 

 Individual langsung 

 Individual tidak langsung 

 Komunal langsung 

 Komunal tidak langsung 

 Penyapuan jalan 

A7 Bagaimana pengaturan jadwal 

pengumpulan sampah rumah tangga? 

 Sesuai dengan jenis sampah 

 Tidak sesuai dengan jenis 

sampah 

 Sesuai sumber sampah 

 Tidak sesuai dengan sumber 

sampah 

A8 Apakah terdapat tempat penyediaan 

sampah terpilah? 

 Ya 

 Tidak 

A9 Apa saja jenis sarana pengumpulan sampah 

yang digunakan? 

 Motor sampah 

 Gerobak sampah 
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 Sepeda sampah 

 Lainnya,.... 

Pemindahan dan Pengangkutan 

A10 Bagaimana kondisi sampah saat 

dipindahkan? 

 Dicampur 

 Tidak dicampur 

A11 Apakah sampah dipindahkan sesuai dengan 

jenisnya? 

 Ya 

 Tidak 

A12 Apa saja sarana pemindahan dan 

pengangkutan sampah yang digunakan? 

 Dump truck/tipper truck 

 Armroll truck 

 Compactor truck 

 Street sweeper vehicle 

 Trailer 

A13 Berapa jumlah sarana pengangkut sampah 

yang tersedia? 

.................... Unit 

A14 Berapa kapasitas sampah yang dapat 

ditampung oleh sarana pengangkut 

sampah? 

.................... L 

A15 Berapa jarak tempuh dari tempat 

pengumpulan sampah ke tempat 

pengolahan sampah? 

.................... Km 

A16 Berapa frekuensi pengangkutan sampah 

yang dilakukan? 

 Setiap hari 

 2 hari sekali 

 3 hari sekali 

 Lainnya,.... 

A17 Berapa kali ritasi yang dilakukan dalam 

proses pengambilan sampah? 

..................... Kali 

A18 Berapa jumlah petugas pengangkut 

sampah? 

..................... Orang 

A19 Berat berat timbulan sampah yang 

diangkut? 

...................... Kg 

A20 Apa pola yang digunakan dalam kegiatan 

pengangkutan? 

 Sistem pemindahan/sistem 

tidak langsung 

 Sistem kontainer angkat 

(HCS) 

 Sistem kontainer tetap (SCS) 

manual 

 Sistem kontainer tetap (SCS) 

mekanis 

A21 Apakah proses pengangkutan 

menggunakan transfer station? 

 Ya 

 Tidak 

A22 Apakah tersedia alat angkut sampah 

terpilah? 

 Ya 

 Tidak 

A23 Kemana sampah hasil pengumpulan 

diangkut? 

 TPA 

 TPST 

 TPS 3R 

 SPA 

 Lainnya,.... 

Pengolahan Sampah 

A24 Apakah ditempat pengolahan sampah 

dalam kondisi terpilah? 

 Ya 

 Tidak 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


123 

 

 

A25 Dimana proses pengolahan sampah 

dilakukan? 

 TPS 3R 

 SPA 

 TPA 

 TPST 

A26 Apa saja kegiatan yang dilakukan di 

tempat pengolahan sampah? 

 Pemadatan 

 Pengomposan 

 Daur ulang materi 

 Mengubah sampah menjadi 

sumber energi 

A27 Teknologi apa yang digunakan dalam 

proses pengolahan sampah? 

 Fisik 

 Kimia 

 Biologi 

 Termal 

 Teknologi lain,.... 

A28 Apakah terdapat bank sampah?  Ya 

 Tidak 

Pemrosesan Akhir Sampah 

A29 Dimana pemrosesan akhir sampah 

dilakukan? 

 TPA 

 TPST 

A30 Apa metode yang digunakan dalam 

pemrosesan akhir sampah? 

 Metode lahan urug terkendali 

 Metode lahan urug saniter 

 Teknologi ramah lingkungan 

A31 Apa saja proses yang dilakukan dalam 

kegiatan pemrosesan akhir? 

 Penimbunan/pemadatan 

 Penutupan lahan 

 Pengolahan lindi 

 Penanganan gas 

A32 Apa sampah yang masuk ke tempat 

pemosesan akhir? 

 Sampah rumah tangga 

 Sampah sejenis rumah tangga 

 Residu 

 Lainnya,.... 

Sumber: Permen PU No. 03/PRT/M/2013 

 

B. Observasi Pengelolaan Persampahan 

Pengumpulan Sampah 

B1 Sarana pengumpulan sampah yang 

tersedia 

 TPS 

 TPS 3R 

 Alat pengumpul untuk sampah 

terpilah 

B2 Kondisi sampah  Dicampur 

 Tidak dicampur 

B3 keberadaan tempat penyediaan sampah 

terpilah 

 Ada 

 Tidak ada 

B4 Jenis sarana pengumpulan sampah yang 

digunakan 

 Motor sampah 

 Gerobak sampah 

 Sepeda sampah 

 Lainnya,.... 

Pemindahan dan Pengangkutan 

B5 Kondisi sampah  Dicampur 
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 Tidak dicampur 

B6 Sarana pemindahan dan pengangkutan 

sampah yang digunakan 

 Dump truck/tipper truck 

 Armroll truck 

 Compactor truck 

 Street sweeper vehicle 

 Trailer 

B7 Jumlah sarana pengangkut sampah yang 

tersedia 

.................... Unit 

B8 Kapasitas sampah yang dapat ditampung 

oleh sarana pengangkut sampah 

.................... L 

B9 Keberadaan alat angkut sampah terpilah  Ada 

 Tidak ada 

Pengolahan Sampah 

B10 Kondisi sampah  Dicampur 

 Tidak dicampur 

B11 Tempat proses pengolahan sampah  TPS 3R 

 SPA 

 TPA 

 TPST 

B12 Kegiatan di tempat pengolahan sampah   Pemadatan 

 Pengomposan 

 Daur ulang materi 

 Mengubah sampah menjadi 

sumber energi 

B13 Teknologi dalam proses pengolahan 

sampah 

 Fisik 

 Kimia 

 Biologi 

 Termal 

 Teknologi lain,.... 

Pemrosesan Akhir Sampah 

B14 Tempat pemrosesan akhir sampah  TPA 

 TPST 

B15 Metode pemrosesan akhir sampah  Metode lahan urug terkendali 

 Metode lahan urug saniter 

 Teknologi ramah lingkungan 

B16 Kegiatan pemrosesan akhir  Penimbunan/pemadatan 

 Penutupan lahan 

 Pengolahan lindi 

 Penanganan gas 

Sumber: Permen PU No. 03/PRT/M/2013 
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Lampiran G. Contoh Sarana dan Fasilitas Pengelolaan Sampah 

 Contoh Kontainer Kapasitas 1000 liter Contoh Kontainer Bersekat 3 Jenis Warna 

Sumber: alatproyek.com Sumber: pasjamfiberglass.com 

Contoh Gerobak Motor Kontainer Bersekat  

Sumber: aspirasirakyat1.blogspot.com 
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