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RINGKASAN 

Kondisi pasar yang sering kita jumpai sangat jauh dari kondisi bersih dan 

sehat. Hal ini mendorong pasar mempunyai image yang negatif di masyarakat. 

Dalam benak setiap orang terbayang pasar adalah suatu tempat yang identik 

dengan tempat kotor, berbau tidak sedap, becek, pengap, kumuh dan 

sebagainya. Perilaku yang tidak sehat dapat berpengaruh buruk terhadap 

kesehatan maupun lingkungan, seperti tidak menjaga kebersihan diri, membuang 

sampah sembarangan, tidak mencuci tangan setelah melakukan aktivitas dan 

perilaku buruk lainnya dapat memicu berbagai macam penyakit. Tujuan 

dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku pedagang Pasar 

Blimbing dalam membuang sampah dan untuk mengetahui faktor-faktor 

penyebab perilaku pedagang Pasar Blimbing dalam membuang sampah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis korelasi 

sederhana dengan metode Pearson atau Product Moment Pearson. Sedangkan 

untuk pengambilan sampel dibagi menjadi dua kelompok penelitian yaitu 

kelompok pedagang organik dan kelompok pedagang non organik. Kesimpulan 

yang dapat diambil yaitu dimana hasil korelasi variabel X (pengetahuan) dengan 

variabel Y (perilaku) diketahui nilai koefisien korelasi (r) hitung sebesar 0,952 > 

nilai koefisien korelasi (r) tabel 0,2404. Maka dapat dikatakan bahwa adanya 

hubungan atau korelasi antara variabel pengetahuan dengan variabel perilaku. 

Dengan kata lain tingkat pengetahuan pedagang tentang sampah dapat 

mempengaruhi perilaku pedagang tersebut dalam penanganan sampah. 

 
Kata kunci: Kondisi Pasar, Perilaku yang tidak sehat, korelasi antara variabel 

pengetahuan dengan variabel perilaku. 
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SUMMARY 

Market conditions that we often encounter are very far from clean 
and healthy conditions. In everyone's mind, the market is a place that is 
identical to a dirty place, smells bad, muddy, stuffy, dirty and so on. 
Unhealthy behavior can adversely affect health and the environment. The 
purpose of this study was to determine the behavior of Blimbing Market 
traders in disposing garbage and to determine the factors that cause the 
behavior of Blimbing Market traders in disposing garbage. 

The method used in this study is a simple correlation analysis with 
the Pearson method or Pearson Product Moment. As for sampling, it is 
divided into two research groups, namely the organic trader group and the 
non-organic trader group. The conclusion that can be drawn is where the 
results of the correlation variable X (knowledge) with the variable Y 
(behavior) is known to the value of the correlation coefficient (r) count of 
0.952> correlation coefficient (r) table 0.2404. Then it can be said that 
there is a relationship or correlation between knowledge variables with 
behavioral variables. In other words the level of knowledge of traders 
about waste can affect the behavior of these traders in handling waste. 

 
Keywords: Market Conditions, Unhealthy Behavior, Correlation between 
Knowledge Variables and Behavioral Variables. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kualitas lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin menurun. 

Penurunan kualitas lingkungan hidup ini sering terjadi di kota-kota yang sedang 

berkembang. Kegiatan pembangunan dengan berbagai aktivitas masyarakat 

mempunyai pengaruh langsung terhadap daya dukung lingkungan sehingga 

terjadi pergeseran keseimbangan lingkungan yang tidak proposional, tidak efisien 

dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

hidup, sehingga timbul permasalahan lingkungan hidup yang cukup serius. 

Faktor lain yang menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup yaitu 

peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia. Ini disebabkan karena 

pola pikir masyarakat yang cenderung lebih memprioritaskan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka tanpa diimbangi dengan sikap peduli terhadap 

lingkungan sekitar mereka. Hal ini tercermin dengan adanya penurunan kualitas 

lingkungan dengan peningkatan volume sampah yang semakin besar akibat 

aktivitas masyarakat baik masyarakat pemukiman, perdagangan (pasar) dan 

perkantoran. 

Pasar merupakan tempat yang selalu dikunjungi oleh semua orang yang 

akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pasar adalah 

tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politik dan 

lain-lainnya, tempat pembeli dan penjual (penukar tipe lain) yang bertemu untuk 

saling tukar menukar (Belshaw, 1981).  

Pasar juga diartikan sebagai salah satu lembaga yang paling penting dalam 

institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. 

Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari 

aktivitas yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli (Damsar, 2005). Peranan 

pasar tradisional di Indonesia sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan, 

terutama bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Pada saat yang sama, 

pasar dapat menjadi jalur utama untuk penyebaran berbagai macam penyakit. 

Pengelolaan pasar tradisional di daerah bervariasi, tergantung pemerintah 

daerah setempat. Di Indonesia terdapat sekitar 13.450 pasar tradisional dengan 

12.625.000 pedagang beraktivitas di dalamnya. Jika setiap pedagang memiliki 
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empat anggota keluarga,maka lebih dari 50 juta orang atau hampir 25% dari 

populasi total Indonesia beraktivitas dipasar. Oleh karenanya, pasar haruslah 

bersih dari segala penyakit yang di timbulkan oleh sampah dan kotoran yang ada 

di sekitar pasar. Faktanya, kondisi pasar yang sering kita jumpai sangat jauh dari 

kondisi bersih dan sehat. Hal ini mendorong pasar mempunyai image yang 

negatif di masyarakat. Dalam benak setiap orang terbayang pasar adalah suatu 

tempat yang identik dengan tempat kotor, berbau tidak sedap, becek, pengap, 

kumuh dan sebagainya. Selain itu juga menjadi tempat perkembangbiakan 

hewan penularan penyakit, seperti kecoa, lalat dan tikus. 

Kondisi pasar yang tidak sehat ini didukung oleh banyaknya sampah 

berserakan yang sangat mempengaruhi pedagang dalam berinteraksi dan 

berjualan. Keadaan seperti ini akan menimbulkan lalat serta nyamuk dapat bebas 

berkembangbiak sehingga menimbulkan penyakit seperti malaria dan diare. 

Sedangkan tempat sampah yang tersedia di pasar tidak mampu menampung 

semua kotoran dari sisa-sisa makanan yang ada, sehingga semakin menambah 

pula lingkungan pasar yang tidak sehat.  

Berbagai keadaan yang demikian menjadikan pasar sebagai salah satu dari 

tempat umum yang dapat menimbulkan berbagai penyakit karena kondisi 

lingkungannya tidak diperhatikan. Departemen Kesehatan (2009), juga 

menyebutkan bahwa pasar dapat menjadi sumber perkembangbiakan penyakit. 

Hal ini dapat terjadi sebagai akibat menumpuknya sampah dan segala jenis 

kotoran yang telah membusuk, tidak adanya selokan atau drainase dan kondisi 

bangunan yang tidak memadai. 

Dalam lingkungan pasar, sumber-sumber sampah pasar dapat 

diklasifikasikan berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan. Pasar umum 

memiliki jenis sumber sampah yang lebih banyak dibandingkan pasar khusus, 

yakni pasar yang hanya menjual sayur ataupun buah saja. Jenis barang yang 

dijual dalam suatu pasar dapat mempengaruhi volume serta sifat dari sampah 

yang dihasilkan. Sampah pasar sendiri memiliki karakteristik khusus, volume 

besar, kadar air tinggi, serta mudah membusuk. Oleh karena itu pengelolaan 

sampah pasar perlu dilakukan secara tepat. Selain ditinjau dari karakteristik 

sampahnya, pasar umumnya terletak pada area yang cukup strategis sehingga 

dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar akan berdampak pula pada 

masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 
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Menurut Mahardika (2012), sistem manajemen pengelolaan sampah pasar 

dilakukan dengan mempertimbangkan atas beberapa hal utama serta berkaitan 

erat dengan sistem pengelolaan sampah modern, yaitu: 

1. Sumber dan Volume Sampah 

Sampah yang dihasilkan oleh pasar dari aktifitas jual beli masyarakat, 

akan sangat menguntungkan apabila dikelola dengan baik. Contohnya, 

sampah organik tentu akan bermanfaat apabila didaur kembali menjadi 

bahan baku kompos. 

2. Kebersihan 

Sistem pengelolaan sampah akan sangat menentukan estetika dari suatu 

tempat dimana sampah itu dihasilkan. Apabila sistem kinerja pengelolaan 

sampah baik, maka tempat tersebut memiliki nilai estetika yang baik pula. 

Nilai penting dari sistem pengelolaan sampah tidak saja dilihat dari nilai 

estetika, tetapi juga akan memiliki manfaat terhadap: 

a. Perlindungan kesehatan masyarakat 

b. Perlindungan dari pencemaran lingkungan 

c. Pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat 

d. Peningkatan nilai sosial budaya masyarakat 

Pengelolaan manajemen sampah yang baik dan benar akan memberikan 

keuntungan yang dapat ditinjau dari segi ekologi, yaitu: 

a. Mengurangi pencemaran yang diakibatkan dengan menumpuknya limbah 

sampah di Pasar 

b. Memberikan upaya alternatif peningkatan kualitas lingkungan 

c. Menghilangkan kesan kumuh, kotor dan lain-lain karena banyaknya 

timbulan sampah yang terkelola dengan baik 

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, terkait dengan 

pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. 

Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga bertanggung 

jawab menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah melalui 

Undang-undang tersebut memberi ruang yang cukup banyak bagi 

pemerintah Provinsi, Kotamadya atau Kabupaten untuk merencanakan dan 

mengelola sampah dalam kawasannya. 

Perilaku yang tidak sehat dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan 

maupun lingkungan. Perilaku yang tidak sehat seperti tidak menjaga 

kebersihan diri, membuang sampah sembarangan, tidak mencuci tangan 
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setelah melakukan aktivitas dan perilaku buruk lainnya dapat memicu 

berbagai macam penyakit. Di lingkungan pasar yang penuh dengan berbagai 

macam sampah, memiliki perilaku bersih ini sangat penting. Karena di pasar 

seseorang akan berinteraksi dengan banyak orang dan menyentuh berbagai 

macam benda yang tidak semuanya bersih sehingga jika seseorang tersebut 

tidak menjaga kebersihan diri maka akan mudah sekali terserang berbagai 

penyakit. 

Sikap yang diwujudkan menjadi suatu perbuatan nyata oleh individu 

disebut perilaku (Budiman dan Riyanto, 2013). Menurut Allport dalam Tim 

Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP UPI (2007), perilaku dalam pilihan 

seseorang didasari oleh nilai, sehingga perilaku dan perbuatan dapat berupa 

benar-salah, baik-buruk serta indah-tidak indah. Seseorang yang memiliki 

perilaku hygiene akan tercermin dalam segala kegiatan kesehariannya, 

seseorang tersebut akan melakukan tindakan menjaga kebersihan dan 

dirinya secara konsisten karena orang tersebut sudah memiliki pengetahuan 

dan sikap hygiene. Perilaku sehat dapat membuat seseorang tetap produktif 

dalam kesehariannya.  

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penelitian ini mengangkat 

masalah mengenai “Perilaku Pedagangan Dalam Penanganan Sampah di 

Kawasan Pasar Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku pedagang Pasar Blimbing dalam membuang sampah? 

2. Apa sajakah faktor-faktor penyebab perilaku pedagang Pasar Blimbing 

dalam membuang sampah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui perilaku pedagang Pasar Blimbing dalam membuang 

sampah. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku pedagang Pasar Blimbing 

dalam membuang sampah. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan 

pedagang Pasar Blimbing agar dapat lebih berperilaku peduli dalam 

membuang sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. 

Serta dapat berpartisipasi mengoptimalkan kebijakan Pemerintah Pusat 

bersama Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam 

pengelolaan sampah. 

2. Bagi Pengelola Pasar Blimbing 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pengelola Pasar 

Blimbing agar dapat lebih peduli akan pengelolaan sampah yang terdapat 

disekitar Pasar Blimbing. Serta mampu berpartisipasi mengoptimalkan 

kebijakan Pemerintah Pusat bersama Kementrian Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia dalam pengurangan dan pengelolaan sampah. 

3. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah 

Daerah sebagai bahan evaluasi dan melakukan pembenahan melalui 

program kerja dalam mengatasi persoalan sampah demi menciptakan 

lingkungan yang bersih dan sehat di Pasar Blimbing. Serta mampu 

berpartisipasi mengoptimalkan kebijakan Pemerintah Pusat bersama 

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam pengurangan dan 

pengelolaan sampah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Tentang Perilaku 

Menurut Pradana (2012), perilaku yang dijelaskan oleh Ensiklopedia 

Amerika adalah sebagai suatu aksi dan reaksi organism terhadap lingkungannya. 

Hal ini berarti bahwa perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan 

untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan. Dengan demikian, 

maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku 

tertentu.  

Menurut Syakira (2009), menjelaskan bahwa perilaku merupakan respon 

atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena 

perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan 

kemudian organisme tersebut memberikan respon, maka teori ini disebut Teori 

“S-O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon. Notoatmodjo (2003), jika dilihat 

dari bentuk respon terhadap stimulus maka perilaku dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu: 

1. Perilaku Tertutup (Convert Behavior) 

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam 

bentuk terselubung atau tertutup (convert). Respon atau reaksi terhadap 

stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, 

kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus 

tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. 

2. Perilaku Terbuka (Overt Behavior) 

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata 

atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk 

tindakan atau praktek yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh 

orang lain. 

Sejak dilahirkan manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Pada perkembangan menuju dewasa, 

interaksi sosial diantara manusia dapat merealisasikan kehidupannya secara 

individual. Hal ini dikarenakan jika tidak ada timbal balik dari interaksi sosial 

maka manusia tidak dapat merealisasikan potensi-potensinya sebagai sosok 

individu yang utuh sebagai hasil interaksi sosial. Potensi-potensi itu pada 
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awalnya dapat diketahui dari perilaku kesehariannya. Pada saat bersosialisasi 

maka yang ditunjukkannya adalah perilaku sosial. Pembentukan perilaku sosial 

seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun 

yang bersifat eksternal. Pada aspek eksternal situasi sosial memegang peranan 

yang cukup penting. Situasi sosial diartikan sebagai tiap-tiap situasi dimana 

saling terdapat hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain (Pratiwi, 

2012). Dengan kata lain setiap situasi yang menyebabkan terjadinya interaksi 

sosial dapat dikatakan sebagai situasi sosial, seperti di lingkungan pasar. 

Menurut Pradana (2012,) tim ahli World Health Organization (WHO) telah 

menganalisis bahwa yang menyebabkan seseorang itu berperilaku ada empat 

alasan pokok, yaitu: 

a. Pemikiran dan Perasaan 

Bentuk pemikiran dan perasaan ini adalah pengetahuan dan sikap. 

b. Orang Penting sebagai Referensi 

Apabila seseorang itu penting bagi kita, maka apapun yang ia katakan 

dan lakukan cenderung untuk kita contoh. Orang inilah yang dianggap 

kelompok referensi. 

c. Sumber-Sumber Daya 

Yang termasuk adalah fasilitas-fasilitas misalnya: waktu, uang, tenaga 

kerja, keterampilan dan pelayanan. Pengaruh sumber daya terhadap 

perilaku dapat bersifat positif maupun negatif. 

d. Budaya 

Perilaku normal dan kebiasaan didalam suatu masyarakat akan 

menghasilkan suatu pola hidup yang disebut budaya. Perilaku yang normal 

adalah salah satu aspek dari budaya dan selanjutnya budaya mempunyai 

pengaruh yang dalam terhadap perilaku. 

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah semua 

kegiatan atau aktivitas manusia yang menerima stimulasi dari pihak luar, baik 

yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati langsung. 

 

2.2. Tinjauan Tentang Pedagang 

Perdagangan merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk 

menyampaikan barang dengan maksud pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

Proses ini berlangsung dari produsen menuju konsumen. Orang yang 

aktivitasnya melakukan perdagangan disebut sebagai pedagang. 
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Dalam ekonomi perdagangan, pedagang dibedakan menjadi: 

1. Pedagang Kaki Lima yaitu pedagang yang biasanya menggelar barang 

dagangnya ditempat-tempat ramai seperti terminal, trotoar atau pasar. 

2. Pedagang Eceran yaitu usaha perdagangan yang menjual berbagai 

kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut macam-macam 

pedagang eceran: 

a. Pasar Tradisional 

Tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli secara langsung. 

Biasanya para pedagang menempati kios-kios yang tersedia di pasar 

tersebut. Jenis barang yang diperdagangkanpun beraneka ragam, mulai 

dari makanan; kebutuhan dapur (bumbu); sayur; buah; ikan; daging; 

sampai pakaian. 

b. Pusat Perbelanjaan  

Pusat perbelanjaan sering dikenal dengan Mall, Plaza, Shopping 

Center dan sebagainya. Tempat ini merupakan tempat berjualan berbagai 

macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai barang-

barang mewah. 

 

2.3. Tinjauan Tentang Sampah 

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 

Industri maupun domestik (rumah tangga). Sampah dalam Undang-Undang No 

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat 

organic atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang 

dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. 

Menurut Mahardika (2012), sistem manajemen pengelolaan sampah 

pasar dilakukan dengan mempertimbangkan atas beberapa hal utama serta 

berkaitan erat dengan sistem pengelolaan sampah modern, yaitu: 

1. Sumber dan Volume Sampah 

Sampah yang dihasilkan oleh pasar dari aktifitas jual beli masyarakat, 

akan sangat menguntungkan apabila dikelola dengan baik. Contohnya, 

sampah organik tentu akan bermanfaat apabila didaur kembali menjadi 

bahan baku kompos. 
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2. Kebersihan 

Sistem pengelolaan sampah akan sangat menentukan estetika dari suatu 

tempat dimana sampah itu dihasilkan. Apabila sistem kinerja pengelolaan 

sampah baik, maka tempat tersebut memiliki nilai estetika yang baik pula. 

Nilai penting dari sistem pengelolaan sampah tidak saja dilihat dari nilai 

estetika, tetapi juga akan memiliki manfaat terhadap: 

a. Perlindungan kesehatan masyarakat 

b. Perlindungan dari pencemaran lingkungan 

c. Pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat 

d. Peningkatan nilai sosial budaya masyarakat 

Pengelolaan manajemen sampah yang baik dan benar akan memberikan 

keuntungan yang dapat ditinjau dari segi ekologi, yaitu: 

a. Mengurangi pencemaran yang diakibatkan dengan menumpuknya limbah 

sampah di Pasar 

b. Memberikan upaya alternatif peningkatan kualitas lingkungan 

c. Menghilangkan kesan kumuh, kotor dan lain-lain karena banyaknya timbulan 

sampah yang terkelola dengan baik 

Menurut (Ashidiqy, 2009) mengatakan jenis-jenis sampah dibagi menjadi: 

1. Berdasarkan sumbernya terdapat sampah organik (dapat diuraikan seperti 

sisa makanan, sayur, buah dan lainnya) dan juga sampah anorganik (tidak 

dapat diuraikan seperti kaca, kaleng, plastik dan lainnya). 

2. Berdasarkan sampah yang dapat terbakar (kertas, karet, kayu, plastik dan 

lainnya) dan juga sampah yang tidak dapat terbakar (kaleng, besi, kaca dan 

sebagainya). 

3. Berdasarkan wujudnya yaitu limbah cair (air cucian, air sabun, sisa minyak 

goring dan lainnya); limbah padat berupa (ban bekas, bungkus snack, botol 

air minum dan lainnya) serta limbah gas (karbon dioksida, karbon monoksida 

dan lain sebagainya). 

Sedangkan menurut Wijayanti (2009), ada beberapa tempat yang menjadi 

sumber timbulnya sampah, antara lain: 

1. Sampah yang bersumber dari pemukiman, misalnya: sisa-sisa makanan, 

bekas pembungkus (kertas, plastik) dan dedaunan. 

2. Sampah yang bersumber dari tempat-tempat umum, misalnya: sampah yang 

ada di pasar, terminal, stasiun dan tempat wisata. 
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3. Sampah yang bersumber dari perkantoran, terkadang bersifat kering dan 

mudah terbakar. 

4. Sampah yang bersumber dari jalan raya, misalnya: dedaunan, debu, kertas-

kertas, kardus-kardus dan plastik. 

5. Sampah yang bersumber dari industri, misalnya: sampah pengepakan 

barang, logam, kayu, kaleng, plastik dan sebagainya. 

Menurut Mustar (2012), ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi 

sampah, antara lain: 

1. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk menjadi pengaruh bagi produksi sampah, karena 

dengan semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula sampah 

yang akan dihasilkan. Hal ini disebabkan dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, maka kegiatan konsumsipun akan semakin meningkat. 

2. Keadaan Sosial Ekonomi 

Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka semakin 

banyak pula jumlah sampah yang dibuang setiap harinya. Kualitas sampah 

yang dihasilkanpun akan semakin banyak yang bersifat non organik. 

3. Kemajuan Teknologi 

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, 

hal ini karena pemakaian bahan baku yang semakin bervariasi, cara 

pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat 

mempengaruhi jumlah serta jenis sampahnya. 

Menurut Andri (2015), ada beberapa faktor yang menjadi penyebab 

terjadinya penumpukan sampah, antara lain: 

1. Volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga melebihi kapasitasnya. 

2. Jarak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pusat sampah relatif jauh 

hingga waktu untuk mengangkut sampah kurang efektif. 

3. Fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut 

seluruh sampah, sehingga Tempat Pembuangan Sampah (TPS) berpotensi 

menjadi tumpukan sampah. 

4. Tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah. Masyarakat 

sering membuang sampah di sembarang tempat sebagai jalan pintas. 

5. Kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan dan 

pengolahan sampah serta produknya. 
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6. Minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengolahan 

sampah secara tepat. 

Menurut Nasution (2012), sampah yang tidak dikelola dengan baik akan 

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, antara lain: 

1. Pencemaran Udara 

Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau 

tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi sekitarnya seperti permukiman, 

pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan sebagainya. Disamping itu, gas metan 

yang dihasilkan dari proses pembakaran pada tumpukan sampah yang berada di 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menyebabkan api sulit dipadamkan sehingga 

asap yang keluar akan sangat mengganggu daerah sekitarnya. 

2. Pencemaran Air 

Fasilitas tempat pembuangan sampah yang terbuka sangat potensial 

menghasilkan lindi terutama pada saat turun hujan. Lindi didefinisikan sebagai 

suatu cairan yang dihasilkan dari rembesan air pada timbunan sampah. Aliran 

lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya 

pencemaran. Pada lahan yang terletak di kemiringan, kecepatan aliran air tanah 

akan cukup tinggi sehingga menimbulkan pencemaran terhadap sumur 

penduduk. 

3. Pencemaran Tanah 

Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik, misalnya 

membuang sampah yang mengandung Bahan Buangan Berbahaya (B3) di lahan 

kosong akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat 

tertumpuknya sampah organik. 

4. Gangguan Estetika 

Berkaitan dengan keindahan fasilitas umum, maka sebaiknya harus 

memperhatikan kenyamanan dan kebersihan bagi semua orang. Kebersihan 

fasilitas umum seperti pasar dan mall, yang mana merupakan tempat berkumpul 

banyaknya orang dengan berbagai macam kegiatan jual-beli, maka tidak 

mungkin jika dari kegiatan tersebut tidak menghasilkan sampah. Sehingga untuk 

tetap menjaga estetika dari pasar atau mall, upaya yang dapat dilakukan yaitu 

dengan meletakkan unit-unit tempat sampah sementara baik didalam maupun 

diluar area pasar atau mall. Namun tetap saja terdapat beberapa orang, baik 

pedagang maupun pembeli yang masih membuang sampah disembarang 

tempat. Hal inilah yang dapat mengganggu estetika pasar atau mall. 



12 

 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek 

terpenting dalam manajemen pengelolaan sampah terpadu. Esensi dari program 

tersebut adalah peran aktif dari warga masyarakat untuk melakukan pemilahan 

dan pengolahan sampah. Seperti diketahui terdapat dua jenis sampah, yaitu 

sampah organik dan sampah anorganik. Selain itu baik sampah organik maupun 

sampah anorganik itu sendiri juga dapat dimanfaatkan kembali, seperti pupuk 

kompos (sampah organik) dan juga produk kerajinan tangan (sampah 

anorganik). 

 

2.4. Indikator Perilaku Pedagang Dalam Membuang Sampah 

Sikap kepedulian lingkungan ditunjukkan dengan adanya penghargaan 

terhadap alam. Hakikat penghargaan terhadap alam adalah kesadaran bahwa 

manusia menjadi bagian alam, sehingga mencintai alam juga berarti mencintai 

kehidupan manusia (Lestari, 2015). 

Menurut Zulkarnaini (2009), berpendapat bahwa indikator perilaku 

pedagang dalam membuang sampah adalah: 

a. Kebiasaan mengumpulkan sampah dagangan 

Dengan disiplin mengumpulkan sampah dan membuangnya ke Tempat 

Pembuangan Sampah Induk setiap harinya, maka kebersihan tempat 

berdagang akan tetap terjaga. 

b. Membuang sampah pada tempatnya 

Dengan membuang sampah pada tempatnya, maka hal ini akan 

mencegah timbulnya bau tidak sedap serta lingkungan sekitarpun akan tetap 

terlihat rapi dan indah. 

c. Menjaga kondisi kebersihan sekitar toko tempat berdagang dari sampah 

Dengan menjaga kebersihan sekitar took, maka akan menguntungkan 

pula bagi pedagang dikarenakan pembeli akan merasa nyaman ketika 

berbelanja ditempat yang bersih dan rapi. 

d. Membersihkan sampah dari saluran air 

Hal ini mencegah terjadinya penyumbatan pada saluran air yang 

mengakibatkan terjadinya banjir apabila turun hujan. 

Menurut Andri (2015), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku 

individu dalam membuang sampah, antara lain: 
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a. Faktor Budaya 

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai 

makhluk sosial, yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami 

lingkungan yang dihadapi untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya 

kelakuan. 

b. Faktor Ketersediaan Fasilitas Tempat Sampah 

Salah satu permasalahan sampah yang cukup rumit adalah 

permasalahan sampah di pasar tradisional. Dimana terdapat aktivitas jual-

beli antara pedagang dengan pengunjung atau pembeli secara tidak 

langsung pula dapat menyebabkan adanya timbulan sampah di pasar 

tersebut setiap harinya. Selain itu ketersediaan jumlah tempat sampah yang 

tidak seimbang dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. 
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