BAB II
TINJAUN PUSTAKA

2.1

Tinjauan Teori

2.1.1

Pengertian Sampah
Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-

hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah limbah yang bersifat
padat terdiri atas bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan
harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan
(SNI 19-2454-2002 mengenai Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah).
Sampah merupakan suatu bahan buangan yang bersifat padat, cair, maupun gas yang
sudah tidak memenuhi persyaratan, tidak dikehendaki, dan merupakan hasil sampingan dari
kehidupansehari-hari (Pusat Penelitian Pengembangan Permukiman (Puskim, 2001).
Berdasarkan beberapa pengertian tentang sampah tersebut dapat disimpulkan bahwa
sampah adalah limbah padat organik dan anorganik dari aktifitas manusia sehari hari maupun
proses alam yang tidak berguna dan harus dikelola agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya.
2.1.2

Jenis – jenis Sampah
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengklasifikasikan sampah menjadi tiga:

1.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam
rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasiliitas umum,
dan/atau fasilitas lainnya.

3.

Sampah spesifik adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun,
limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, sampah
puing-puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah
dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.
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Menurut Hadiwiyoto dalam Sejati (2009), penggolongan sampah didasarkan atas
beberapa kriteria yaitu berdasarkan asal, komposisi, bentuk, lokasi, proses terjadinya, sifat, dan
jenisnya
1.

Penggolongan sampah berdasarkan asal adalah sebagai berikut:
a. Sampah hasil kegiatan rumah tangga, termasuk di dalamnya sampah rumah sakit,
hotel, dan kantor
b. Sampah hasil kegiatan industri/pabrik
c. Sampah hasil kegiatan pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan, dan
peternakan
d. Sampah hasil kegiatan perdagangan misalnya sampah pasar dan toko
e. Sampah hasil kegiatan pembangunan
f. Sampah jalan raya

2.

Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya adalah sebagai berikut:
a. Sampah seragam
Sampah yang termasuk dalam golongan ini adalah sampah hasil kegiatan industri.
Sampah dari kantor hanya terdiri dari kertas, karbon, dan semacamnya yang
tergolong sejenis.
b. Sampah campuran
Sampah yang termasuk dalam golongan sampah campuran adalah sampah yang
berasal dari pasar. Sampah tersebut terdiri dari berbagai macam dan bercampur
menjadi satu.

3.

Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut:
a. Sampah padatan misalnya daun, kertas, karbon, kaleng, plastik, dan logam
b. Sampah cairan misalnya bekasi air pencuci, bekas cairan yang tumpah, tetes tebu,
dan limbah industri cair
c. Sampah berbentuk gas misalnya karbondioksida, amonia, H2S, dan lainnya

4.

Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya adalah sebagai berikut:
a. Sampah kota (urban) yang terkumpul di kota kota besar
b. Sampah daerah yang terkumpul di daerah luar perkotaan

5.

Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya adalah sebagai berikut:
a. Sampah alami
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Sampah alami adalah sampah yang terjadinya karena proses alami misalnya
rontokan dedaunan
b. Sampah non alami
Sampah non alami adalah sampah yang terjadinya karena kegiatan manusia
misalnya sampah plastik dan kertas
6.

Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut:
a. Sampah organik
Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa organik dan tersusun
oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sampah organik mudah didegradasi
oleh mikroba. Sampah organik terdiri dari dedaunan, kayu, tulang, sisa makanan
ternak, sayur, dan buah
b. Sampah non organik
Sampah non organik tidak dapat didegradasi oleh mikroba sehingga sulit untuk
diuraikan. Sampah anorganik terdiri dari kaleng, plastik, besi, logam kaca, dan
bahan yang tidak tersusu dari senyawa organik

7.

Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:
a. Sampah makanan
b. Sampah kebun
c. Sampah kertas
d. Sampah plastik, karet, kulit
e. Sampah kain
f. Sampah kayu
g. Sampah logam
h. Sampah gelas dan plastik
i. Sampah abu dan debu
Pada penelitian ini jenis – jenis sampah dibutuhkan untuk mengidentifikasi sampah

yang masuk ke TPS dan sampah yang diambil oleh pemulung dan petugas kebersihan. Jenis
sampah tersebut nantinya dijadikan sebagai dasar menghitung dalam analisis mass balance.
2.1.3

Timbulan Sampah
Berdasarkan SNI 19-2454-2002, timbulan sampah merupakan banyaknya sampah

dalam satuan volume maupun berat perkapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang
jalan. Sedangkan menurut Tchobanoglous (1993), timbulan sampah adalah sejumlah sampah
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yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kuru waktu tertentu atau banyaknya sampah yang
dihasilkan dalam satuan berat atau volume. Tchobanoglous juga menggolongkan standar berat
jenis sampah masing masing komponen. Tabel berat jenis komponen sampah menurut
Tchobanoglous (1993) dapat dilihat pada Tabel 2.1
Tabel 2. 1
Berat Jenis Komponen Sampah
No
Komponen Sampah
Berat Jenis (kg/m3)
1
Kertas
89,71
2
Karton
49,66
3
Plastik
65,68
4
Kain
65,68
5
Karet
129,75
6
Kulit
160,19
7
Kaca
195,43
8
Kaleng
89,71
9
Alumunium
160,19
10 Logam lain
320,38
11 Abu, debu, dan lain lain
280,57
12 Sampah basah
288,34
13 Kayu
593,00
Sumber: Integrated Solid Water Management, 1993

Tabel 2.1 digunakan sebagai acuan mengonversi berat sampah yang diambil oleh
pemulung dan petugas kebersihan dari besaran berat menjadi volume.
2.1.4

Tata Cara Pengelolaan Sampah Di Permukiman
Tata cara ini digunakan untuk menentukan pengelolaan sampah di kawasan

permukiman, mencakup tentang perencanaan, pengoperasian, pembiayaan, institusi, dan peran
serta masyarakat (SNI 03-3242-2008). Operasional pengelolaan sampah dipermukiman
disyaratkan adanya keterlibatan aktif masyarakat, pengelola sampah kota dan pengembang
perumahan baru terutama dalam mengelola dan mengadakan sarana persampahan di
lingkungan permukiman. Ketentuan pengelolaan sampah :
a.

Perencanaan, dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah rumah, kelas dan tipe
bangunan, jumlah sampah yang akan dikelola berdasarkan jumlah penduduk,
jumlah dan luas bangunan/ fasilitas umum, serta besaran timbulan sampah
berdasarkan sumbernya.

b.

Teknik operasional, ditentukan berdasarkan kondisi topografi dan lingkungan
pelayanan, kondisi sosial ekonomi, partisipasi masyarakat, jumlah, dan jenis
timbulan sampah. Pola operasional dilakukan melalui perwadahan, pengumpulan,
pemindahan di transfer depo, serta pengangkutan ke TPA.
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c.

Pembiayaan, meliputi seluruh biaya pengelolaan untuk operasi, pemiliharaan serta
penggantian alat dan retribusi/ iuran.

Pada penelitian ini, tata cara pengelolaan sampah dibatasi ruang lingkupnya adalah
TPS dengan ketentuan pengelolaan sampah hanya pada teknik operasional TPS.
2.1.5

Sistem Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah di TPS/TPST menurut SNI 3242-2008 dapat dilakukan sebagai

berikut:
1.

Pemilahan sampah organik dan anorganik

2.

Pengomposan sampah organik skala lingkungan
Pengomposan sampah skala lingkungan dilakukan secara komunal dengan luas lahan
minimal yang digunakan untuk pengomposan seluas 200m2

3.

Pemilahan sampah anorganik sesuai jenisnya
a. Sampah anorganik yang dapat didaur ulang, misalnya membuat barang kerjinan
dari sampah, membuat kertas daur ulang, membuat pellet plastik dari sampah
kantong plastik kresek
b. Sampah lapak yang dapat dijual seperti kertas, kardus, plastik, gelas/kaca, logam
dan lainnya dikemas sesuai jenisnya
c. Sampah B3 rumah tangga
d. Residu sampah

4.

Menjual sampahbernilai ekonomis ke bandar yang disepakati

5.

Pengelola sampah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6.

Mengumpulkan residu ke dalam kontainer untuk diangkut ke TPA sampah
Sistem pengelolaan sampah tersebut terdiri dari beberapa faktor. Menurut SNI 19-

2454-2002, beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:
1.

Kepadatan dan penyebaran penduduk

2.

Karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi

3.

Timbulan dan karakteristik sampah

4.

Budaya sikap dan perilaku masyarakat

5.

Jarak dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir

6.

Rencana tata ruang dan pengembangan kota

7.

Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah

8.

Biaya yang tersedia

14

9.

Peraturan daerah setempat

Gambar 2. 1 Elemen fungsional pengolahan sampah
Sumber : Integrated Solid Water Management, 1993

Berdasarkan Gambar 2.1, elemen-elemen dalam fungsional dalam sistem pengelolaan
sampah meliputi sumber timbulan sampah, pewadahan dan pengelolaan di sumber,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir (Tchobanoglous,1993).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 3 Tahun 2013 dan SNI 19-2454-2002,
persyaratan teknis pengelolaan sampah di TPS meliputi empat sistem yaitu sistem
pengumpulan, sistem pengolahan, dan sistem pemindahan dan pengangkutan.
Pada penelitian ini, sistem pengelolaan sampah dipakai sebagai dasar dalam
menganalisis kinerja operasional persampahan TPS. Dasar – dasar tersebut adalah 4 sistem
pengelolaan yaitu sistem pengumpulan, sistem pengolahan, sistem pemindahan, dan sistem
pengangkutan.
A.

Sistem Pengumpulan
Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman,

kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
fasilitas lainnya serta pemerintah kabupaten/kota. Pengumpulan sampah dari sumber sampah
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dapat dilakukan dengan menggunakan gerobak sampah, motor sampah dengan bak terbuka,
atau dengan mobil bak terbuka. Pola pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan 5 cara yaitu:
1.

Pola individual tidak langsung dari rumah kerumah

2.

Pola individual langsung dengan truk untuk jalan dan fasilitas umum

3.

Pola komunal langsung untuk pasar dan daerah komersial

4.

Pola komunal tidak langsung untuk permukiman padat

5.

Pola penyapuan jalan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2

Gambar 2. 2 Pola pengumpulan sampah
Sumber : Permen PU no. 3 tahun 2013

Pada Gambar 2.2, dijelaskan pola – pola pengumpulan sampah yaitu pola individual
langsung dan tidak langsung, pola komunal langsung dan tidak langsung, juga pola penyapuan
jalan. Pengumpulan sampah dapat menggunakan gerobak sampah, motor sampah dengan bak
terbuka, maupun mobil bak terbuka. Ritasi pengumpulan sampah dilakukan antara 1 hingga 4
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kali per hari dimana periodisasai pengumpulan maksimal adalah 2 hari sekali. Daerah
pelayanan untuk tiap TPS merupakan daerah layanan tertentu dan tetap.
Sistem pengumpulan sampah pada penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk
menganalisis kinerja operasional persampahan TPS. Sub variabel yang dinilai adalah lokasi,
sarana, pola, dan frekuensi pengumpulan.
B.

Sistem Pengolahan
Berdasarkan buku Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Perkotaan tahun 2009, pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka
mengurangi sampah dengan cara memanfaatkan nilai yang terkandung pada sampah tersebut.
Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah melakukan
kegiatan pengomposan, kegiatan pemilahan sampah, kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle),
pembakaran, dan lain lain.
Kegiatan pemilahan sampah dapat terjadi di tiap TPS dengan adanya bantuan
pemulung yang memungut sampah untuk dijual kembali. Sarana pengolahan yang ada di TPS
dapat berupa ruang pengomposan maupun sarana untuk memilah sampah. Pengomposan dapat
dilakukan dengan cara memasukan sampah kedalam tong dan dibiarkan secara alami sehingga
menjadi pupuk kompos.
Sistem pengolahan sampah pada penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk
menganalisis kinerja operasional persampahan TPS. Sub variabel yang akan dinilai adalah
kegiatan dan sarana pengolahan.
C.

Sistem Pemindahan
Pemindahan sampah adalah proses memindahkan sampah dari hasil pengumpulan

sampah ke dalam sarana pengangkut sampah. Biasanya pemindahan sampah dilakukan secara
manual. Ada beberapa syarat sistem pemindahan sampah yang baik menurut SNI 19-2454-2002
diantaranya :
1. Lokasi pemindahan harus memudahkan untuk sarana pengumpul maupun pengangkut
sampah.
2. Letaknya tidak jauh dari sumber sampah.
3. Cara pemindahan terdapat dua cara yaitu manual dan mekanis dimana cara
pemindahan mekanis dapat meminimalisir sampah yang tidak terangkut.
4. Frekuensi pemindahan sampah 2-4 rit/hari.
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5. Sarana pemindahan yang baik terdiri dari landasan kontainer untuk sarana
pengangkutan dan landasan gerobak sampah untuk sarana pengumpulan.
Sistem pemindahan sampah pada penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk
menganalisis kinerja operasional persampahan TPS. Sub variabel yang dinilai adalah lokasi,
sarana, pola, dan frekuensi pemindahan. Kegiatan pemindahan sampah ini dilakukan oleh
petugas kebersihan dengan bantuan alat maupun manual dengan memindahkan sampah yang
setelah kegiatan pengolahan sampah.
D.

Sistem Pengangkutan
Pola pengangkutan sampah dilakukan berdasarkan sistem pengumpulan sampah. Jika

pengumpulan menggunakan sistem pemindahan tidak langsung, maka proses pengangkutannya
dapat menggunakan sistem kontainer angkat (Hauled Container System / HCS) ataupun sistem
kontainer tetap (Stationary Container System / SCS). Sistem kontainer tetap dapat dilakukan
secara mekanis atau manual. Sistem kontainer tetap dapat dilakukan secara mekanis maupun
manual. Sistem mekanis menggunakan compactor truck dan kontainer yang kompatibel dengan
jenis truk nya. Sedangkan sistem manual menggunakan tenaga kerja dan kontainer dapat berupa
bak sampah.

Gambar 2. 3 Pola pengangkutan HCS
Sumber : Permen PU no. 3 tahun 2013
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Gambar 2. 4 Pola pengangkutan SCS
Sumber : Permen PU no. 3 tahun 2013

Berdasarkan Gambar 2.3, truk pengangkut sampah pada awalnya membawa wadah
kosong dan langsung menuju TPS pertama untuk menaruh wadah kosong, dan membawa
wadah yang sudah berisi sampah menuju TPA untuk dibuang dan dicuci, lalu mengambawa
wadah kosong lagi untuk pergi ke TPS berikutnya. Di TPS berikutnya, wadah kosong yang
dibawa ditaruh lalu mengangkut wadah yang sudah berisi sampah menuju TPA. Begitu
seterusnya hingga TPS terakhir. Sedangkan untuk Gambar 2.4 adalah pola pengangkutan SCS
yaitu truk berangkat dari TPA dengan wadah kosong dan menuju TPS – TPS untuk mengambil
sampah. Jika truk tersebut penuh, maka truk akan berjalan menuju TPA untuk membuang
sampah dan kembali ke TPS berikutnya untuk mengambil sampah, jika belum penuh maka truk
tersebut akan berjalan hingga penuh lalu menuju TPA untuk membuang sampah dan begitu
seterusnya.
Jenis sarana pengangkutan sampah dapat berupa dump truck, arm roll truck,
compactor truck, dan trailer truck.

Gambar 2. 5 Sarana pengangkutan sampah
Sumber : Permen PU no. 3 tahun 2013
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Sistem pengangkutan sampah pada penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk
menganalisis kinerja operasional persampahan TPS. Sub variabel yang akan dinilai adalah
sarana, pola, dan frekuensi pengangkutan.
2.1.6

Klasifikasi TPS
Klasifikasi TPS menurut SNI 3242-2008 dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2. 2
Klasifikasi TPS
No
1

Tipe
TPS
tipe 1

Karakteristik
 Ruang pemilahan
 Gudang
 Tempat pemindahan sampah yang
dilengkapi landasan kontainer (30m2)
 Luas lahan 10-50 m2
2
TPS
 Ruang pemilahan (10m2)
tipe 2
 Pengomposan sampah organik (200m2)
 Gudang (50m2)
 Tempat pemindahan sampah yang
dilengkapi landasan kontainer (60m2)
 Luas lahan 60-200 m2
3
TPS
 Ruang pemilahan (30m2)
tipe 3
 Pengomposan sampah organik (400m2)
 Gudang (100m2)
 Tempat pemindahan sampah yang
dilengkapi landasan kontainer (60m2)
 Luas lahan >200 m2
Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 2008

Pada Tabel 2.2, tipe TPS terbagi menjadi tiga yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Perbedaan
tipe TPS terlihat pada luas lahan, sarana pengolahan sampah, dan luas tiap sarana pada TPS.
Pada penelitian ini, klasifikasi TPS digunakan untuk mengidentifikasi kelas TPS yang ada di
Kecamatan Klojen. Klasifikasi ini juga nantinya dipakai sebagai acuan penambahan sarana
pengolahan sampah di TPS.
2.1.7

Reduksi Sampah Melalui Metode Pengomposan
Berdasarkan Buku Pedoman Kementrian Pekerjaan Umum Tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di
Kawasan Permukiman (2014), metode pengomposan dibagi menjadi 4 yaitu lajur terbuka (open
windrow), cetakan (caspary), bak terbuka (open bin), dan takakura susun.
Pada penelitian ini, metode pengomposan dijadikan acuan untuk menentukan metode
yang dapat diaplikasikan untuk penambahan sarana pengolahan di TPS.
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A.

Pengomposan lajur terbuka (open windrow)
Merupakan proses pengomposan yang paling mudah dilakukan dan dikendalikan.

Disebut juga open windrow karena untuk mengendalikan udara di dalam tumpukan dilakukan
dengan memindahkan tumpukan ke tempat lain. Proses pengomposan dengan menggunakan
metode ini memerlukan waktu 6 minggu. Ketentuan untuk pengomposan dengan menggunakan
metode open windrow ini memerlukan beberapa pertimbangan diantaranya adalah
a. Ukuran tumpukan sampah yang ideal adalah tinggi (T) maksimum 1,5m, lebar (L)
maksimum 1,75m, dan panjang (P) maksimum 2m (tergantung luas lahan yang
tersedia)
b. Jumlah sampah yang dapat dikomposkan adalah 60-70% sampah organik
c. Untuk perhitungan hasil produksi mempertimbangkan penyusutan bahan organik
yang terjadi selama proses pengomposan adalah 75% (berat), maka hasil akhirnya
adalah 25% berat tumpukan awal.
Langkah langkah dalam metode open windrow meliputi :
1.

Pemilahan sampah
Dilakukan pemilhan sampah yang masuk menjadi beberapa bagian yaitu sampah yang
dapat dikomposkan, barang berbahaya, sampah residu, dan barang lapak.

2.

Penumpukan bahan kompos

Gambar 2. 6 Penumpukan sampah ke aerator bambu
Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum, 2014.

Berdasarkan Gambar 2.6, Penumpukan berbentuk segitiga dan dilakukan diataas
aerator bambu dengan ukuran yang telah disesuaikan, lalu siram penyiraman saat
ketebalan mencapai 30cm.
3.

Pengukuran suhu dan kelembapan
Cara mengukur kelembapan adalah dari bagian dalam, kemudian remas dengan
kepalan tangan. Jika air remasan mengalir cukup banyak dari sela jari maka tumpukan
tersebut terlalu lembab (> 50%). Jika air remasan tidak keluar dari sela jari maka
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tumpukan tersebut terlalu kering (< 50%). Jika air remasan menetes dari sela jari maka
tumpukan tersebut mempunyai kelembapan yang sesuai.
4.

Perlakuan pada proses pelapukan
Perlakukan yang dilakukan sesuai dengan pengukuran suhu dan kelembapan udaranya.
Jika suhu mencapai 45o-60oC dan kelembapan 50% maka pembalikan dapat dilakukan
seminggu sekali bersamaan dengan penyiraman. Jika suhu kurang 45o-60oC maka
pembalikan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembalikan ganda dan pembalikan
tunggal. Jika kelembapan diatas 45o-60oC maka pembalikan pada tumpukan dilakukan
tanpa penyiraman.
Area yang dibutuhkan untuk pengomposan open windrow ini adalah 138m2

diantaranya untuk kebutuhan sebagai berikut:
1.

Ruang tertutup dengan dinding untuk gudang, ruang peralatan, kantor, dan toilet.

2.

Ruang terbuka beratap dinding penuh atau setengah dinding untuk ruang pemilahan,
ruang pengomposan, dan ruang pematangan.
Penggunaan lahan pada metode open windrow dapat dilihat pada Gambar 2.7

Gambar 2. 7 Penggunaan lahan pada metode open windrow
Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum, 2014.
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Berdasarkan Gambar 2.7, penggunaan lahan untuk metode pengomposan adalah area
pengomposan, penyaringan, gudang, kantor, area pemilahan, area penumpukan residu, dan
lapak material. Pada penelitian ini, metode pengomposan open windrow dijadikan dasar
penambahan sarana pengolahan di TPS.
B.

Pengomposan metoda cetakan (caspary)
Merupakan proses pengomposan dengan menggunakan alat cetak untuk membentuk

sampah meyerupai kubus. Proses pengomposannya tidak memerlukan area yang luas namun
metode ini agak rumit dibandingkan dengan metode open windrow karena membutuhkan alat
cetak dan tumpukan sampahnya juga lebih padat sehingga udara yang ada didalah tumpukan
menjadi lebih sedikit.

Gambar 2. 8 Pengomposan dengan menggunakan metode cetak.
Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum, 2014.

Gambar 2. 9 Desain cetakan kompos metode caspary
Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum, 2014.
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Untuk proses pengomposan tidak terlalu berbeda dengan sistem open windrow, yang
membuat berbeda adalah saat membentuk tumpukan sampah menjadi kotak. Sampah yang
sudah terpilah dibawa ke area pengomposan, disiapkan alat pencetak yang terbuat dari papan
dengan panjang, lebar, dan tinggi masing masing adalah 2m, 1m, dan 0,5m (Gambar 2.8).
Percetakan ini dilakukan dengan memasukan sampah organik kedalam kotak cetakan sampai
padat, setelah itu kotak ceakan diangkat maka terbentuklah sampah yang berbentuk kotak.
Secara teratur satu hingga dua kali seminggu perlu dilakukan perbaikan tumpukan sampah
secara manual.
Area yang dibutuhkan untuk pengomposan metode cetak ini hampir sampa dengan
menggunakan open windrow yang berbeda hanyalah luasan area pengomposan. Dimana
estimasi area total untuk metode cetak adalah 86m2.
Pada penelitian ini, metode pengomposan cetak/caspary dijadikan acuan untuk
menentukan metode yang dapat diaplikasikan untuk penambahan sarana pengolahan di TPS.
C.

Pengomposan bak terbuka (open bin)
Proses pengomposan dengan menggunakan metode open bin ini tidak perlu dibentuk

tetapi cukup dimasukan kedalam bak – bak yang telah disiapkan. Sampah organik yang
dimasukan kedalam bak diisi sampai penuh sambil dipadatkan dan disiram. Metode open bin
ini sangat sederhana dan kondisi dapat lebih bersih karena proses pengomposan dilakukan di
dalam bak.

Gambar 2. 10 Pengomposan bak terbuka dan proses memasukan serta menyiram sampah
Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum, 2014.

Area yang dibutuhkan kurang lebih sama dengan pengomposan open windrow maupun
caspary yang berbeda hanyalah luasan area pengomposan dimana jika menggunakan metode
open bin luasan area yang dibutuhkan sekitar 68m2.
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Pada penelitian ini, metode pengomposan open bin dijadikan acuan untuk menentukan
metode yang dapat diaplikasikan untuk penambahan sarana pengolahan di TPS.
D.

Pengomposan takakura susun
Metode ini dilakukan dengan menimbun sampah organik kedalam keranjang berongga

yang dimaksudkan untuk sirkulasi uraha. Ukuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan namun
umumnya menggunakan keranjang berukuran panjang, lebar, dan tinggi masing masing adalah
60cm, 43cm, dan 30cm.
Langkah – langkah membuat takakura susun adalah:
a. Karung glangsung dipasang pada lapisan dalam keranjang
b. Sampah organi dicacah ukuran 2-4cm
c. Siapkan mikroorganisme yang terbuat dari campuran bekatul, sekam padi,
kompos dan air, kemudian sebar sampah yang akan dikompos diatas.
Perbandingan sampah dengan mikroorganisme tersebut adalah 1:1
d. Campur kedua campuran dengan cara diaduk secara rata
e. Masukan hasil campuran tersebut kedalam keranjang
f. Susun kerangjang wadah pengomposan untuk menghemat tempat
g. Tutup keranjang paling atas dengan keset yang terbuat dari sabut kelapa
h. Pengadukan dilakukan maksimal satu minggu sekali, jika terlalu kering siram
dengan air secukupnya hingga merata lalu aduk untuk mencampur larutan air
tersebut dengan pengomposan
i. Jika sudah mencapai 7-8 minggu, kompos dikeluarkan dari keranjang dan di
anginkan selama 1 minggu
Berikut merupakan perbandingan kelebihan dan kekurangan ke empat metode
pengomposan tersebut.
Tabel 2. 3
Kelebihan dan kekurangan metode pengomposan
Metode
Lajur terbuka
(Open
Windrow)






Cetakan
(Caspary)




Kelebihan
Modal lebih sedikit dibandingkan
metode open bin
Tumpukan sampah dapat mencapai
tinggi optimal (1,5m)
Penggunaan lahan yang fleksibel
Proses pembalikan lebih mudah
daripada metode lainnya
Tumpukan sampah terlihat rapi
Volume lebih banyak dan seragam






Kekurangan
Volume sampah tercetak sama
untuk semua tumpukan
Tumpukan lebih rentan
terkena angin
Mudah rubuh
Proses pembalikan kompos
lebih rumit ketimbang metode
open bin atau open windrow
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Metode

Bak terbuka
(Open Bin)
Takakura
susun








Kelebihan
Tumpukan tidak mudah rubuh dan
tahan terhadap angin
Sampah tidak terlihat dari luar
Area pengomposan rapi
Volume yang terolah sama
Hemat lahan
Proses komposting lebih cepat
Proses rapi dan terstruktur

Kekurangan







Padat moda
Tinggi kotak terbatas
Penggunaan terbatas
Biaya investasi tinggi
Membutuhkan banyak pekerja
Monitoring lebih komplek
daripada metode lain
dikarenakan harus
memonitoring setiap kotak

Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum, 2014

Tabel 2.3 ini digunakan untuk membandingkan mana metode pengomposan yang
paling efektif untuk dipakai pada sarana pengolahan TPS.
2.1.8

Inovasi Pengolahan Sampah Skala Kecil
Berikut merupakan beberapa inovasi pengolahan skala kecil yang dapat digunakan

untuk diimplementasikan pada TPS.
A.

Pembuatan briket sampah
Salah satu inovasi pengolahan sampah skala kecil adalah pembuatan briket sampah.

Briket sampah dapat dibuat dari bahan baku sampah (Hendra, 2007). Bahan baku yang dapat
digunakan untuk pembuatan briket sampah ini adalah sejenis sampah yang agak keras misalnya
batok kelapa dan juga sampah organik berupa daun. Pembuatan briket sampah pertama tama
dapat dilakukan dengan cara membakar sampah yang agak keras menjadi arang, setelah
menjadi arang, dihancurkan sampai halus menjadi debu. Setelah itu debu tersebut dicampur
sampah daun dengan perbandingan 87% abu dan 13% sampah daun kemudian dimasukan
kedalam media cetak.
Beberapa keuntungan yang ada dengan adanya pembuatan briket sampah menurut
Hendra (2007) adalah:
a. Tidak diperlukan lahan besar
b. Pengoperasian mudah
c. Tidak bising
d. Panas yang tinggi dan kontinyu sehingga baik untuk pembakaran yang lama
e. Tidak beresiko meledak
f. Lebih ekonomis
B.

RPF (Refuse Paper and Plastic Fuel)
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RPF merupakan tipe teknologi daur ulang sampah yang menggunakan bahan baku
sampah kertas dan sampah plastik, dimana sampah plastik dihancurkan lalu dicampur dengan
sampah kertas dan di daur ulang sebagai bahan bakar padat (Nishimura, 2014). Meskipun
dengan menggunakan limbah, energi yang dihasilkan oleh RPF ini setara dengan batu bara
sehingga penggunaan bahan baku ini merupakan salah satu inovasi pengolahan sampah yang
dapat digunakan di Indonesia.
Teknologi RPF ini digunakan untuk mendaur ulang beberapa jenis sampah diantaranya
adalah sampah plastik, sampah kertas, kayu, dan kain. RPF yang dihasilkan dari pendaur
ulangan sampah – sampah tersebut bisa dipakai sebagai bahan baku perusahaan jika
memungkinkan untuk memproduksi dengan skala besar atau sebagai bahan bakar pembakaran
rumah tangga untuk skala kecil. Selain berbentuk recycle, penggunaan RPF ini juga
berkontribusi dalam mengurangi emisi CO2, dimana penggunaannya dapat mengurangi emisi
CO2 menjadi sekitar 25% (Nishimura, 2014)
C.

Pembuatan pelet dari sisa makanan
Membuat pakan dari sampah dimulai dengan pemisahan sampah organik dan

anorganik dilanjutkan dengan pencacahan, fermentasi, pengeringan, penepungan, dan
pembuatan pelet. Menurut Mashar (2015), pembuatan pelet ini dapat digunakan sebagai salah
satu wujud kepedulian lingkungan dengan usaha mereduksi sampah dan menjadikan sisa
makanan sebagai pelet untuk ternak. Fermentasi yang dilakukan untuk pelet ini digunakan
untuk meningkatkan kandungan gizi dan nilai cerna sampah karena kandungan gizi sampah
umumnya rendah namun serat kasarnya relatif tinggi. Dengan fermentasi tersebut dimaksudkan
untuk memperoleh produk yang bermutu tinggi. Pelet pakan ternak dapat disimpan hingga 6
bulan lamanya.
Beberapa keuntungan dengan adanya pembuatan pelet dari sisa makanan ini adalah
tidak ada sisa pembakaran dan tidak menimbulkan kebisingan namun diperlukan lahan yang
cukup besar untuk mengoperasikan alat untuk membuat pelet ini dan proses pembuatan pelet
ini cukup banyak dan rumit.
Pada penelitian ini, inovasi untuk pengolahan sampah digunakan untuk
merekomendasikan TPS yang dapat ditingkatkan fungsinya. Dengan adanya inovasi ini,
diharapkan TPS dapat lebih maksimal dalam mereduksi sampah.
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2.1.9

Recovery Factor
Recovery factor adalah prosentase dari setiap komponen sampah yang dapat

dimanfaatkan kembali, di recovery atau di daur ulang, selebihnya merupakan residu yang
memerlukan pembunagan akhir atau pemusnahan (Rofihendra, 2010). Recovery factor
didaptkan berdasarkan penelitian di apangan yaitu dengan membandingkan sampah pada
sumbernya dan berat sampah setelah dipilah oleh pemulung (Hardianto, 2012.). Selain itu,
menurut Rahmaniah (2013),

Nilai recovery factor pada masing-masing TPS diketahui

berdasarkan adanya keterlibatan pemulung untuk kegiatan pengurangan sampah dari masingmasing TPS.
Menurut Trihardiningrum (2010), perhitungan recovery factor dapat digunakan untuk
mengetahui reduksi sampah yang mungkin terjadi pada suatu perencanaan. Nantinya, nilai dari
perhitungan recovery factor ini dibutuhkan dalam perhitungan analisis mass balance yang
digunakan untuk mengetahui potensi reduksi sampah (Astari, 2010).
Pada penelitian ini, recovery factor dibatasi pada proses pemisahan jenis sampah
kertas, plastik, kayu, karet, kaca, dan logam untuk dijual ke pengepul sampah. Untuk sampah
organik dikomposkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos. Nilai dari recovery factor
diperoleh dengan cara melakukan pengukuran berat sampah yang diambil oleh pemulung dan
petugas kebersihan serta pengomposan pada masing – masing TPS selama tujuh hari berturut –
turut. Nantinya jumlah reduksi tersebut dibandingkan dengan jumlah sampah yang masuk ke
TPS.
2.1.10

Mass Balance / Keseimbangan massa
Menurut Wuryanti (2016), keseimbangan massa adalah suatu perhitungan yang tepat

dari semua bahan-bahan yang masuk, yang terakumulasi dan yang keluar dalam waktu tertentu.
Prinsip keseimbangan massa adalah massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Secara
umum, bagan keseimbangan massa dapat dilihat pada Gambar 2.11 berikut.

Gambar 2. 11 Diagram Kesimbangan Massa
Sumber : Wuryanti, 2016
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Pada Gambar 2.11, simbol A, B, C, D, E merupakan suatu massa. Simbol A, B, dan C
merupakan massa yang masuk. Simbol D, dan E merupakan massa yang keluar. Keseimbangan
massa adalah metode pengukuran yang paling baik dalam menentukan timbulan sampah serta
perpindahannya dengan tingkat yang dapat diandalkan. Keseimbangan massa sampah
digunakan untuk mengetahui jumlah sampah yang dapat direduksi atau residu (Astari, 2010).
Pada penelitian ini, keseimbangan massa sampah di TPS didapat dari proses
pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan, kemudian terakumulais dalam
TPS. Keluarnya sampah dari TPS dapat berbentuk beberapa diantaranya kompos karena proses
pengomposan, sampah yang dijual kepada pengepul, serta sisa sampah yang diangkut menuju
TPA.
2.2

Tinjauan Analisis

2.2.1

Analisis Mass Balance
Analisis Keseimbangan Masa (Mass Balance Analysis) merupakan metode

pengukuran yang paling baik dalam menentukan timbulan sampah serta perpindahannya
dengan tingkat yang dapat diandalkan adalah melakukan secara detail analisa keseimbangan
material untuk setiap sumber yang menghasilkan timbulan sampah (Tchobanoglous, dkk.
1993). Menurut Astari (2010) tahapan dalam melakukan analisis mass balance adalah sebagai
berikut:
1.

Mengetahui jumlah timbulan sampah
Jumlah timbulan sampah diketahui dengan melakukan survey lapangan selama tujuh
hari berturut turut, jumlah timbulan sampah diketahui dalam satuan volume maupun
berat perkapita perhari

2.

Mengetahui komposisi sampah
Komposisi sampah terdiri dari jenis sampah kering dan sampah basah. Komposisi
sampah basah dipisahkan berdasarkan jernisnya dengan satuan volume maupun berat
perkapita perhari.

3.

Mengetahui nilai recovery factor
Nilai recovery factor diketahui berdasarkan penelitian langsung dilapangan dengan
menghitung sampah yang masuk ke TPS dikalikan dengan komposisi jenis sampah di
lapangan.
Nilai recovery factor pada masing – masing TPS dapat berubah ubah berdarkan

banyaknya keterlibatan pemulung dan petugas kebersihan dalam mereduksi sampah. Nilai
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recovery factor merupakan salah satu tahapan yang dibutuhkan dalam perhitungan analisis
mass balance/keseimbangan massa untuk mengetahui potensi reduksi sampah (Astari, 2010).
Besaran nilai recovery factor menunjukan nol dikarenakan sampah yang tercampur tidak
memiliki nilai ekonomis, serta tidak dapat dijual dalam jumlah seditik (Sari, 2011). Untuk
menghitung potensi reduksi sampah adalah dengan cara yang dapat dilihat pada tabel 2.4
Tabel 2. 4
Perhitungan Analisis Mass Balance
Jenis
Sampah
Kertas
Plastik
Kain
Kayu
Karet
Kaca
Logam
Lain lain
Total

Berat Sampah (Kg)
(Wr)

Berat R (Kg)
(W(red))

Rf (%)

Berat Residu (Kg)
(Wr) - (W(red))

Besaran berat
sampah
(Wri)

Berat sampah
yang diambil
oleh pemulung
(W(red)i)

( Berat R : Berat sampah )
x 100%

Total berat sampah
∑(Wri)

Total berat R
∑ (W(red)i)

%)

Berat sampah (Kg)
– Berat R (Kg)
(Wri) - (W(red)i)

Total berat residu
∑(Wr) - ∑(W(red))

Keterangan :
Wri

= Berat tiap jenis sampah yang masuk ke TPS

∑(Wri)

= Total berat tiap jenis sampah yang masuk ke TPS

(W(red)i)

= Berat sampah yang diambil oleh pemulung

∑ (W(red)i)

= Total berat sampah yang diambil oleh pemulung

Rf

= Recovery factor

Sumber: Sari (2011)

Tabel 2.5 digunakan untuk menghitung berat residu sampah yang diangkut menuju
TPA. Dalam penelitian ini, perhitungan tersebut dipakai untuk menghitung berat residu sampah
di tiap TPS sehingga akan diketahui potensi reduksi sampah untuk tiap TPS maupun
keseluruhan TPS. Selain itu, analisis mass balance akan digunakan juga untuk menghitung
potensi reduksi sampah setelah adanya penambahan sarana pengolahan sampah.
2.2.2

Analisis Kinerja Operasional Pengelolaan Sampah TPS
Analisis kinerja operasional pengelolaan sampah TPS dilakukan bertujuan untuk

memberikan arahan mengenai sistem pengelolaan sampah yaitu pada tahap operasional yang
sesuai untuk diterapkan di suatu wilayah. Analisis kinerja operasional pengelolaan sampah
dilakukan dengan melakukan evaluasi atau membandingkan kondisi operasional pengelolaan
sampah di suatu wilayah. Evaluasi dilakukan dengan menetapkan kriteria untuk mengukur
kinerja berdasarkan undang undang maupun literatur mengenai pengelolaan sampah (Hartanto,
2009).
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Analisis kinerja operasional pengelolaan sampah TPS menggunakan penilaian dengan
nilai baik atau buruk berdasarkan SNI 19-2454-2002, Pedoman Operasional dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 3
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penilaian dilakukan dengan
mewancarai mandor di setiap TPS. Hal tersebut dilakukan karena mandor tersebut dirasa
mengetahui tentang kondisi di tiap TPS. Penilaian dari analisis ini terdiri dari beberapa variabel
diantaranya adalah sistem pengumpulan, sistem pemindahan, sistem pengolahan, dan sistem
pengangkutan. Dari ke empat variabel tersebut memiliki sub variabel penilaian yaiaut lokasi
pengumpulan, sarana pengumpulan, pola pengumpulan, lokasi pemindahan, sarana
pemindahan, frekuensi pemindahan, pola pemindahan, sarana pengolahan, kegiatan
pengolahan, sarana pengangkutan, frekuensi pengangkutan, dan pola pengangkutan. Total 13
sub variabel dinilai untuk menghasilkan penilaian baik dan buruk. Untuk penilaian baik
mendapatkan nilai 2, dan penilaian buruk mendapatkan nilai 1.
Analisis kinerja pengelolaan sampah digunakan untuk megevaluasi kondisi eksisting
TPS berdasarkan standar yang digunakan sehingga akan diketahui TPS yang sesuai dan TPS
yang tidak sesuai dengan standar.
2.2.3

Kebutuhan Sarana Pengolahan Sampah TPS
Kebutuhan sarana pengolahan sampah TPS dilakukan dengan cara menghitung

kebutuhan sarana pengolahan sampah berdasarkan standar. Standar yang digunakan pada
penelitian ini adalah Buku Pedoman Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah TPS 3R pada
Kawasan Permukiman (2014). Terdapat beberapa perkiraan area yang telah disediakan untuk
beberapa metode pengomposan dengan skala pelayanan 200KK / 1000orang, diantaranya:
1.

Metode open windrow
Estimasi area ini dilakukan dengan cara menghitung volume sampah yang masuk
dibagi dengan kapasitas sampah yang dapat dikomposkan tiap lajur. Perkiraan area
tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2. 5
Perkiraan area untuk pengomposan open windrow
Keterangan
Jumlah sampah per minggu
Dimensi cetakan
Panjang
Lebar
Tinggi
Volume per cetakan

Unit
m3
m
m
m
m3

Jumlah/Luas
10,64
5
2,5
1,5
9,38
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Keterangan
Unit
Kebutuhan lajur
lajur
Area per cetakan
m2
Area pengomposan
m2
Area total pengomposan
m2
(faktor keamanan 10%)
Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum, 2014

Jumlah/Luas
6,81
17,5
119,20
131,12

Tabel 2.6 diatas digunakan sebagai pedoman untuk menghitung kebutuhan lahan
untuk penambahan sarana pengolahan sampah di TPS yang sesua dengan standar. Dari
tabel tersebut maka dibutuhkan lahan sebesar 12,32 m2 untuk mengolah 1 m3 sampah
organik menjadi kompos.
2.

Metode cetak/caspary
Kebutuhan area pengomposan metode cetak dilakukan sama dengan cara menghitung
area untuk metode open windrow yaitu volume smapah yang masuk dibagi dengan
kapasitas sampah yang dapat dikomposkan tiap cetakan. Perkiraan area dapat dilihat
pada Tabel 2.6

Tabel 2. 6
Perkiraan area untuk pengomposan metode cetak
Keterangan
Unit
Jumlah sampah per minggu
m3
Dimensi cetakan
Panjang
m
Lebar
m
Tinggi
m
Volume per cetakan
m3
Kebutuhan cetakan
cetakan
Area per cetakan
m2
Area pengomposan
m2
Area total pengomposan
m2
(faktor keamanan 10%)
Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum, 2014

Jumlah/Luas
10,64
2
0,5
0,5
1
26
3
78
85,8

Tabel 2.7 diatas digunakan sebagai pedoman untuk menghitung kebutuhan lahan
untuk penambahan sarana pengolahan sampah di TPS yang sesua dengan standar. Dari
tabel tersebut maka dibutuhkan lahan sebesar 8,06 m2 untuk mengolah 1m3 sampah
menjadi kompos.
3.

Metode open bin
Kebutuhan area pengomposan metode open bin dilakukan sama dengan cara
menghitung area untuk metode open windrow atau metode cetak yaitu volume smapah
yang masuk dibagi dengan kapasitas sampah yang dapat dikomposkan tiap bak.
Perkiraan area dapat dilihat pada Tabel 2.7
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Tabel 2. 7
Perkiraan area untuk pengomoposan metode open bin
Keterangan
Unit
Jumlah sampah per minggu
m3
Dimensi cetakan
Panjang
m
Lebar
m
Tinggi
m
Volume per cetakan
m3
Kebutuhan cetakan
bak
Area per cetakan
m2
Area pengomposan
m2
Area total pengomposan
m2
(faktor keamanan 10%)
Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum, 2014

Jumlah/Luas
10,64
1
1
1
1
43
1,1
63
70

Tabel 2.7 diatas digunakan sebagai pedoman untuk menghitung kebutuhan lahan
untuk penambahan sarana pengolahan sampah di TPS yang sesua dengan standar. Dari
tabel tersebut maka dibutuhkan lahan sebesar 6,58 m2 untuk mengolah 1m3 sampah
menjadi kompos.
Selain dengan metode pengomposan, penambahan sarana pengolahan sampah juga
dapat dilakukan dengan menambahkan mesin pencacah untuk mengolah sampah berjenis
anorganik sehingga pengolahan sampah di TPS dapat maksimal dengan pengolahan sampah
organik maupun sampah anorganik. Penambahan mesin pencacah tersebut berdasarkan jurnal
penelitian yang dilakukan Pramudita (2016) membutuhkan lahan sebesar 4,5m2 dan
mempunyai kecepatan mencacah sampah sebesar 10kg tiap jam nya.
Pada penelitian ini, yang digunakan untuk penambahan pengolahan sampah anorganik
dengan menggunakan mesin pencacah, sedangkan untuk pengolahan sampah organik
menggunakan metode open windrow. Penggunaan metode open windrow dipilih karena
metodenya yang cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak pekerja sehingga petugas
kebersihan tetap dapat efektif untuk melaksanakan tugas yang lain.
2.3

Tinjauan Kebijakan

2.3.1

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Berdasarkan UU no 18 tahun 2008, pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan

pengurangan sampah seperti:
1.

Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu

2.

Memfasilitasi penerapan tekonologi yang ramah lingkungan

3.

Memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan

4.

Memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur
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5.

Memfasilitasi pemasaran produk daur ulang
Untuk kegiatan pengangan sampah sendiri sudah diatur dalam UU no 18 tahun 2008

yang meliputi:
1.

Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah
dan/atau sifat sampah

2.

Pengumpulan dalam bentuk pengambulan dan pemindahan sampah dari sumber
sampah ke tempat penampungan sampah dan tempat pengelolaan sampah terpadu.

3.

Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat
penampungan sampah atau tempat pengelolaan sampah terpadu menuju tempat
pemrosesan akhir.

4.

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah

5.

Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Pada penelitian ini, Undang – undang no 18 tahun 2008 digunakan sebagai dasar

melakukan penambahan sarana pengolahan sampah TPS sehingga sampah yang ada dapat di
reduksi di TPS sebelum diangkut menuju TPA.
2.3.2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah
Pemerintah daerah dalam menangani smapah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.

Pemilahan
Pemilahan sampah dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan
jenis sampah dan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik
di setiap rumah tangga, kawasan komersil, industri, khusus, fasilitas umum, fasilitas
sosial, dan fasilitas lainnya

2.

Pengumpulan
Pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah
tangga ke TPS atau TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah
sesuai dengan jenis sampah

3.

Pengangkutan
Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara:
a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola
sampah yang dibentuk RT/RW
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b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi
tanggung jawab pengelola kawasan
d. Sampah dari fasilitias umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber
sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab
pemerintah
e. Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan
lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
4.

Pengolahan

5.

Pemrosesan akhir.
Pada penelitian ini, Permen PU no 33 tahun 2010 digunakan sebagai acuan dalam

menentukan variabel kinerja operasinal persampahan TPS.
2.3.3

RTRW Kota Malang Tahun 2010-2031
Rencana pengembangan pengelolaan sampah di Kota Malang dilakukan dengan :

1.

Upaya reduksi dan pengolahan sampah secara terpadu sejak di TPS sampai di TPA
sampah Supituran

2.

Sampah buangan industri yang berbahaya harus diolah terlebih dahulu oleh industri
yang bersangkutan hingga layak dan tidak berbahaya untuk dibuang ke TPA sampah

3.

Sampah yang berasasal dari rumah sakit harus diolah terlebih dahulu dengan
incenerator untuk selanjutnya dibuang ke TPA sampah

4.

Penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau wilayah yang
jarak ke TPS terdekat lebih dari satu kilometer

5.

Pengolahan atau TPA sampah menggunakan sistem sanitary landfill

6.

Penyediaan infrastruktur yang menunjang kegiatan sanitary landfill

7.

Penyediaan infrastruktur khusus yang menunjang pengelolaan sampah yang tergolog
B3

8.

Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dengan teknologi ramah lingkungan
dan hemat lahan yang ditempatkan pada kawasan-kawasan yang memungkinkan

9.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penglolaan sampah dengan penerapan
konsep 3R
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10. Pengendalian pembuangan sampah kedalam sungai/kali dan kanal serta situ
(tampungan sementara) dengan melibatkan peran serta masyarakat
Pada penelitian ini, RTRW Kota Malang tahun 2010-2030 digunakan sebagai dasar
rekomendasi penambahan sarana pengolahan sampah TPS di Kecamata Klojen.
2.4

Studi Terdahulu
Studi terdahulu merupakan perbandingan studi yang serupa dengan penelitian

“Optimalisasi Potensi Reduksi Sampah TPS di Kecamatan Klojen” dan digunakan sebagai
referensi peneliti untuk menggunakan teori maupun menentukan metode analisis yang dipakai
dalam penelitian. Perbendaan studi terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh Rayidatur
(2013) adalah penelitian tersebut mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja
operasional persampahan TPS, namun pada penelitian ini, kinerja operasional persampahan
TPS digunakan sebagai acuan untuk penambahan sarana pengolahan sampah pada TPS yang
sesuai dengan standar. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari (2011) adalah penelitian
tersebut menggunakan metode mass balance pada TPA, namun pada penelitian ini penggunaan
metode mass balance untuk residu sampah TPS. Studi terdahulu yang digunakan pada
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.8
Tabel 2. 8
Studi terdahulu
NO
1

JUDUL
Potensi
Reduksi
Sampah
Melalui
Pengelolaan
Sampah
Perkotaan di
TPS
Kecamatan
Mataram.

PENELITI
Rasyidatur
Rahmaniah,
dkk.

LOKASI
Kecamatan
Mataram,
Kota
Mataram

VARIABEL
ANALISIS
 Pengelolaan
 Analisis kinerja
sampah padat
operasional
perkotaan
pengelolaan
sampah
 Reduksi
sampah
 Analisis regresi
binary logistik
 Analisis mass
balance

2

Perencanaan
Material
Recovery
Facility
Secara
Manual di

Filosovia
Titis Sari.

TPA
 Volume
Bulusan,
sampah
Banyuwangi  Komposisi
sampah
 Recovery
factor

 Analisis
timbulan dan
komposisi
sampah
 Analisis mass
balance

PERBEDAAN
Perbedaan penelitian
ini dengan penelitian
Rasyidatur adalah
penelitian Rasyidatur
dilakukan untuk
mengetahui faktor –
faktor yang
mempengaruhi sistem
pengelolaan sampah di
TPS. Sedangkan pada
penelitian ini untuk
mengetahui reduksi
sampah sebelum dan
sesudah adanya
pengolahan sampah
untuk kontribusi
reduksi sampah di TPS
Pada penelitian Sari,
dilakukan perencanaan
untuk recovery facility
secara manual di TPA
Bulusan sedangkan
pada penelitian ini
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NO

JUDUL
TPA Bulusan,
Banyuwangi.

PENELITI

3.

Optimalisasi
Pengolahan
Sampah
Anorganik di
TPST
Kecamatan
Sandubaya
Berdasarkan
Manfaat dan
Biaya

Pramudita,
Nugraha
Eka

4

Perencanaan
Tipikan
Rumah
Kompos
untuk
Pengolahan
Sampah Pasar
Tradisional

Fathoni,
A.K.R dan
Soedjono,
E.S.

LOKASI

VARIABEL

ANALISIS

TPST
Kecamatan
Sandubaya

 Karakteristik
sampah
 Jenis sampah
 Jumlah alat
pengolahan
sampah
 Kapasitas
pengolahan
sampah
 Potensi
reduksi
sampah

 Analisis mass
balance
 Metode
pendekatan
skenario
alternatif
 Metode benefit
cost ratio

Kota
Surabaya

 Kompos
 Rumah
kompos
 Pasar
tradisional

 Analisa data
perencanaan
 Perhitungan
desain
bangunan
pengolah
sampah
 Perbandingan
kebutuhan
lahan pada
setiap kategori

PERBEDAAN
dilakukan untuk
mengetahui kebutuhan
pengolahan sampah
TPS di Kecamatan
Klojen.
Pada penelitian
Pramudia, optimalisasi
pengolahan sampah
dilakukan hanya untuk
sampah anorganik
sedangkan untuk
sampah anorganik
tidak dihitung.
Sedangkan penelitian
ini menghitung reduksi
sampah jika adanya
pengolahan sampah
organik dan anorganik.
Penelitian Fathoni
dilakukan untuk
menghitung reduksi
pengolahan sampah
dengan adanya rumah
kompos. Sedangkan
penelitian ini,
perhitungan dilakukan
dengan cara
menghitung sampah
organik dengan
menggunakan sistem
pengomposan dan
sampah anorganik
dengan menggunakan
metode alat
pencacahan anorganik.
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2.5

Kerangka Teori
Kerangka Teori penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.12

Gambar 2. 12 Kerangka Teori Penelitian
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”

