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ABSTRAK 
 

Sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini belum dapat 

ditangani secara baik. Masalah persampahan yang timbul sebagai dampak atas 

meningkatnya aktivitas penduduk di Kota Bandar Lampung. Permasalahan sampah yang 

tidak kunjung menemui solusi terletak pada sistem pengelolaan sampah yang tidak 

ditangani secara tepat. Untuk mengetahui tentang kinerja pelayanan pengelolaan sampah 

di Kota Bandar Lampung, maka perlu dilakukan penelitian ini guna mengkaji/mengukur 

kinerja pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung berdasarkan sudut pandang 

pemerintah. Hal ini bertujuan setelah diketahui kinerjanya menjadi arahan pengembangan 

untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Terdapat dua 

sasaran untuk mencapai tujuan penelitian yaitu: 1. Menganalisis kinerja pengelolaan 

sampah di Kota Bandar Lampung; 2. Mengukur tingkat kinerja pelayanan pengelolaan 

sampah Kota Bandar Lampung. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan teknik analisis menggunakan analisis deskriptif 

dan analisis scoring. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengumpulan data sekunder dan wawancara yang dilakukan untuk mengetahui 

kinerja pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dengan pihak pemberi layanan 

(pemerintah). Dari penelitian diperoleh kesimpulan kinerja pengelolaan sampah Kota 

Bandar Lampung dalam kategori baik yang harus dipertahankan dan terus ditingkatkan 

pada setiap komponen sistem pengelolaan sampah yaitu aspek teknik operasional, aspek 

kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek hukum dan peraturan, aspek peran serta 

masyarakat dan swasta. 

  

Kata Kunci: sampah, kinerja, pengelolaan  

 

 

A. PENDAHULUAN 

Sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini belum dapat 

ditangani secara baik. Kemampuan dalam menangani permasalahan sampah tidak 

seimbang dengan produksi manusia, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah. 
Permasalahan sampah sudah menjadi topik dan isu yang memerlukan perhatian khusus dari 

seluruh kalangan dan akan menjadi suatu potensi bencana “darurat sampah” apabila tidak 

ada pengelolaan sampah yang tepat. Kardono (2007:631) mengatakan bahwa permasalahan 

pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dilihat dari beberapa indikator yaitu tingginya 

jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, 

tempat pembuangan akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan 

masalah biaya. 
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Peningkatan pada jumlah penduduk Kota Bandar Lampung mengakibatkan tingkat 

konsumsi masyarakat meningkat dan berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang 

dihasilkan. Sampah yang masuk ke TPA Bakung milik Kota Bandar Lampung mencapai 

800 ton per hari, dengan komposisi sampah 60% merupakan sampah anorganik didominasi 

sampah plastik dan 40% sampah organik. Luas TPA Bakung yang terbatas yaitu 14,2 

hektare yang seharusnya diperuntukan menampung 230 ton sampah per hari, berakhir 

dengan tumpukan sampah yang kian hari semakin menggunung. 

Pola pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung masih menggunakan metode 

pengumpulan secara langsung (door to door) dan langsung ditampung di TPA Bakung, 

dimana menggunakan metode open dumping tanpa ada pengelolaan lanjutan. Permasalahan 

sampah yang tidak kunjung menemui solusi terletak pada sistem pengelolaan sampah yang 

tidak ditangani secara tepat. Untuk mengetahui tentang kinerja pengelolaan sampah di Kota 

Bandar Lampung, maka perlu dilakukan penelitian ini guna mengkaji/mengukur kinerja 

pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Hal ini bertujuan setelah 

diketahui kinerjanya menjadi arahan pengembangan untuk meningkatkan kinerja 

pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar 

Lampung berdasarkan sudut pandang pemerintah. Dengan sasaran penelitian (1). 

Menganalisis kinerja pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. (2). Mengukur tingkat 

kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar Lampung. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Menurut W. Gulo (2002), pendekatan deduktif adalah pendekatan 

yang ditarik dari teori-teori dengan proporsi tertentu dan kemudian dilakukan pengamatan 

secara empiris dilapangan. Menurut Sugiyono (2019), bahwa metode penelitian kuantitatif 

merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada aliran filsafat positivisme dan 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 
Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan dengan kinerja pengelolaan 

sampah di Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan 

kegiatan persampahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

wawancara ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bagian Pengelolaan 

Sampah.  
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencari data dari instansi Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Data sekunder meliputi gambaran umum 

wilayah studi, ketersediaan sarana dan prasarana sampah, jumlah sampah terangkut, 

wilayah dan penduduk yang terlayani, sistem kelembagaan, kondisi pembiayaan, dan 

peraturan daerah yang mengatur tentang persampahan. Data-data yang telah terkumpul 

menjadi informasi penguat pada informasi yang diberikan narasumber melalui wawancara. 

Penelitian ini mengandalkan informan atau data langsung dari para informan yang terlibat. 

Dalam menganalisis kinerja pengelolaan sampah menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif untuk menjelaskan kondisi pengelolaan sampah eksisting dari berbagai aspek 

pengelolaan sampah (aspek teknik operasional, aspek hukum dan peraturan, aspek 

pembiayaan, aspek kelembagaan, dan aspek peran serta masyarakat yang dibandingkan 

dengan teori, peraturan dan standar pengelolaan yang berlaku di Indonesia. Analisis 

deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil dari kompilasi data (Apriani, 2015).  

Pada sasaran kedua menggunakan analisis kinerja pengelolaan sampah berdasarkan 

pada perhitungan skor yang diperoleh dari masing-masing variabel dengan menggunakan 
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skala likert untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Untuk 

setiap pilihan jawaban diberi skor, maka narasumber diarahkan untuk menjawab dengan 

menggambarkan dan mendukung pernyataan (kriteria) untuk digunakan sebagai jawaban 

yang dipilih oleh pemberi skor, dalam hal ini pemberi skor adalah peneliti. Pemberian skor 

berdasarkan jawaban dari wawancara dengan mempertimbangkan standar normatif serta 

peraturan yang berlaku. Berdasarkan data yang didapatkan, dilakukan pemberian skor 

setiap indikator pada masing-masing variabel dengan menggunakan Rumus Index % 

(Hilman, 2014). Kemudian setiap variabel tersebut dirata-ratakan untuk mengetahui kinerja 

pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Rumus Index % = X/Y x 100 

X = total skor tertinggi 

Y = total skor indikator 

Adapun tingkatan kinerja dari metode pembobotan kinerja pengelolaan sampah Kota 

Bandar Lampung adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Pengukuran Kinerja 
Tingkat Kinerja Nilai Tingkat Kinerja 

Sangat Baik 80 – 100% 

Baik 60 – 79% 

Cukup Baik 40 – 59% 

Kurang Baik 20 – 39% 

Tidak Baik 0 – 19% 
Sumber: Hilman, 2014 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung 

Untuk mengetahui kinerja pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung metode 

yang digunakan yaitu analisis deskriptif, dimana peneliti melakukan wawancara dan 

mengumpulkan dokumentasi dengan instansi yang bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yaitu Dinas Lingkungan Hidup. 

 

A. Aspek Teknik Operasional 

1. Pelayanan Pengelolaan Sampah 

Produksi sampah di Kota Bandar Lampung mencapai 639,049 ton/hari dengan 

persentase sampah terangkut ke TPA perharinya adalah 93,5%. Daerah pelayanan 

sampah ke seluruh jalan protokol, pasar, dan semua TPS di UPT Kota Bandar 

Lampung. Pelayanan pengelolaan sampah akan berdampak pada pendapatan dari 

retribusi. Pelayanan yang buruk maka akan membuat masyarakat cenderung untuk 

tidak membayar retribusi.Sehingga pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan 

retribusi yang dikeluarkan. 

2. Pemindahan Sampah 

Pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas sampah sebanyak 2 kali sehari. Untuk 

SOKLI menggunakan motor roda tiga memindahkan sampah rumah tangga ke TPS 

terdekat. Dan petugas sampah memindahkan sampah yang berada di jalan protokol 

dipindahkan langsung ke TPA Bakung. Sarana pemindahan atau TPS di Kota Bandar 

Lampung berjumlah 77 TPS berupa bak sampah dan kontainer. Peralatan yang 

digunakan dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sangat berpengaruh 

pada kualitas pengelolaan sampah. 

3. Pengangkutan Sampah 

Frekuensi pengangkutan sampah menuju TPA dilakukan 2 sampai 3 kali sehari. 

Pengangkutan menggunakan kendaraan Dump Truck, Arm Roll Truck, Mobil Hilux, 



 

Fadiah Izzah Ajrina, Husna Tiara Putri, S.T., M.T., Dr. Sri Maryati, S.T., M.I.P. 

Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sudut Pandang Pemerintah 

Mobil Pick Up, dan Motor Roda Tiga dengan petugas supir dan kenek berjumlah 111 

orang. Sistem pengangkutan yang diterapkan adalah dengan menggunakan Arm Roll 

Truck dengan kontainer yang dapat berpindah-pindah dan menggunakan Dump Truck 

yang melayani pengangkutan sampah dari transfer depo yang ada di pasar-pasar dan 

bak sampah yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung, serta sistem door to door dari 

daerah pertokoan. Namun sampah hanya diangkut dan ditimbun di Tempat 

Permrosesan Akhir (TPA) Bakung tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut. 

4. Pengolahan Sampah 

Saat ini Kota Bandar Lampung memiliki 3 Bank Sampah, yaitu Bank Sampah 

Kemiling, Bank Sampah Way Halim, dan Bank Sampah Sukarame yang merupakan 

milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Namun, yang berjalan hanya 

satu yakni Bank Sampah Kemiling tetapi berbeda fungsi/aktivitasnya. Sekarang Bank 

Sampah Kemiling menjadi TPS 3R. Aktivitas di TPS 3R Kemiling ini yaitu memilah 

sampah yang diangkut oleh SOKLI atau masyarakat sendiri untuk dijual lagi ke 

Pengepul dan dibuat menjadi kompos. 

5. Pemrosesan Akhir Sampah 

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dikatakan 

bahwa pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang 

masih menggunakan sistem open dumping. Namun sampai saat ini TPA Bakung 

masih menggunakan sistem open dumping. Sudah seharusnya sistem TPA Bakung 

beralih ke sistem yang lebih berwawasan lingkungan minimal menggunakan sistem 

sanitary landfill. 

 

B. Aspek Kelembagaan 

Instansi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di Kota 

Bandar Lampung adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Dalam hal 

mengurusi kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang serta urusan 

pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas mencakup batas wilayah administrasi 

kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah 

Kecamatan yang berjumlah 20 UPT. Dalam menangani sampah disetiap UPT dilakukan 

oleh SOKLI yang berada disetiap lingkungan. Kedudukan SOKLI yang berada disetiap 

lingungan yang secara operasional bertanggung jawab kepada lurah. 

 

C. Aspek Pembiayaan 

Komponen utama pembiayaan pengelolaan sampah semestinya pemasukan dari 

retribusi jasa pelayanan sampah. Namun, ternyata hal ini belum dapat dilakukan secara 

optimal. Dalam beberapa peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah dan retribusi 

pelayanan persampahan tidak disebutkan secara tegas mengenai sanksi yang diterima 

masyarakat atau swasta jika tidak membayar retribusi jasa pelayanan sampah. Pembayaran 

retribusi sampah saat ini masih tergantung pada kesadaran masyarakat.Besarnya retribusi 

yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk wilayah 

operasionalnya berdasarkanpada luas bangunan dan tinggi bangunan. 

 

D. Aspek Hukum dan Peraturan 

Regulasi atau peraturan tentang pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yaitu 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah. Karena lemahnya penerapan Peraturan Daerah yang lemah serta disiplin 

masyarakat yang kurang menunjang. Sehingga pemerintah tidak dapat memberikan sanksi 

yang berlaku dalam peraturan karena tidak dibantu pihak berwenang sehingga tidak ada 

pengawalan dan pengawasan yang ketat. Diharapkan kedepannya ada bantuan dari pihak 
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yang berwenang untuk mengawasi dan mengawal pengelolaan sampah di Kota Bandar 

Lampung. 

 

E. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta 

a) Peran Masyarakat 

Secara umum, tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat Kota Bandar Lampung 

masih rendah, terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar 

retribusi jasa pengangkutan dan membuang sampah sembarangan. Sementara 

paradigma kumpul-angkut-buang sudah tidak cocok lagi diterapkan, mengingat 

keterbatasan anggaran untuk proses pengumpulan dan pengangkutan sampah serta 

pada proses pengolahannya. Maka keterlibatan masyarakat dalam proses pengolahan 

sampah mulai dari sumbernya adalah sebuah keharusan. Sistem yang akan digunakan 

adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan potensi yang dimiliki 

masyarakat. 

b) Peran Swasta 

Kemitraan dengan swasta dalam pengelolaan sampah dibutuhkan mengingat tingginya 

biaya yang dikeluarkan untuk penanganan masalah ini. Namun, di Kota Bandar 

Lampung sendiri pemerintahnya belum melakukan kemitraan dengan pihak swasta 

dalam hal pengelolaan sampah. Peran swasta yang aktif adalah masalah pengumpulan 

dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke Tempat Penampungan Sementara. 

Kedepannya diharapkan pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta terkait 

pengelolaan sampah lebih lanjut, sehingga sampah yang ada tidak hanya menjadi 

timbunan sampah di TPA namun juga dilakukan penanganan yang berbasis 

lingkungan. 

 

Tingkat Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung 

Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pengelolaan sampah 

di Kota Bandar Lampung yaitu metode skoring. Wawancara yang dilakukan kepada Dinas 

Lingkungan Hidup bagian Pengelolaan Sampah diberikan skor oleh peneliti berdasarkan 

hasil wawancara dan data yang diperoleh. Untuk mengukur tingkat kinerja pelayanan 

pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung menggunakan 15 indikator berdasarkan 

standar normatif yang dipilih sesuai dengan penelitian. 

 

A. Aspek Teknik Operasional 

Pengukuran tingkat kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar Lampung pada variabel 

aspek teknik operasional menggunakan 10 indikator berdasarkan hasil dari olah pustaka 

oleh peneliti. Adapun hasil penilaian/skoring berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Hasil Skoring Aspek Teknik Operasional 
No. Variabel Sub Variabel Indikator Skor 

1. 

Aspek 

Teknik 

Operasional 

Tingkat 

Pelayanan 

Jumlah Sampah Terangkut (ton/hari) 5 

2. Penduduk Terlayani 4 

3. Luas Daerah Terlayani 5 

4. 

Pemindahan 

Sampah  

Kondisi TPS/Transfer Depo 3 

5. Tipe Peralatan dan Tipe Pengumpul Sampah 3 

6. Lokasi Penempatan TPS 3 

7. Pengangkutan 

Sampah 

Frekuensi Pengangkutan Sampah 5 

8. Jenis Peralatan Pengangkutan 4 
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No. Variabel Sub Variabel Indikator Skor 

9. 
Pengolahan 

Sampah 
Penyediaan Fasilitas Pengolahan Sampah  2 

10. 
Pemrosesan 

Akhir Sampah 
Metode Pemrosesan Akhir Sampah 1 

  Jumlah 35 

 Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Berdasarkan hasil total skor diatas, maka untuk mengetahui nilai indikator kinerja 

pengelolaan sampah menggunakan Rumus Index %, dengan jumlah 10 indikator dan 5 

variabel indikator maka total penilaian indikatornya adalah 50 dan total  skor tertinggi 

adalah 35. 

  Rumus Index % = X/Y x 100 

= 35/50 x 100 

= 70% 

Berdasarkan analisis diatas, tingkat kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar 

Lampung dari aspek teknik operasional yaitu mencapai 70% dengan kategori baik. Hal ini 

didukung dengan jumlah sampah yang terangkut ke TPA Bakung sebesar 93,5% dari 

sampah yang diproduksi oleh penduduk Kota Bandar Lampung dengan cakupan daerah 

pelayanan yang hampir 100%. Frekuensi pengangkutan sampah di Kota Bandar Lampung 

sebanyak 2-3 kali sehari. Namun kategori baik ini tidak untuk indikator metode pemrosesan 

akhir sampah yang mendapatkan skor terendah karena masih menggunakan metode open 

dumping. 

 

B. Aspek Kelembagaan 

Pengukuran tingkat kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar Lampung pada variabel 

aspek kelembagaan menggunakan 2 indikator berdasarkan hasil dari olah pustaka oleh 

peneliti yaitu jumlah petugas dan kualitas petugas. Adapun hasil penilaian/skoring 

berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Hasil Skoring Aspek Kelembagaan 

No. Variabel Sub Variabel Indikator Skor 

1. 
Aspek 

Kelembagaan 

Kuantitas SDM Pengelolaan dan 

Pelayanan Sampah 
Jumlah Petugas/Personil 3 

2. 
Kualitas SDM Pengelolaan dan 

Pelayanan Sampah 
Kualitas Petugas/Personil 4 

  Jumlah 7 
Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Berdasarkan hasil total skor diatas, maka untuk mengetahui nilai indikator kinerja 

pengelolaan sampah menggunakan Rumus Index %, dengan jumlah 2 indikator dan 5 

variabel indikator maka total penilaian indikatornya adalah 10 dan total  skor tertinggi 

adalah 7. 

Rumus Index % = X/Y x 100 

= 7/10 x 100 

= 70 % 

Berdasarkan analisis diatas, tingkat kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar 

Lampung dari aspek kelembagaan yaitu mencapai 70 % dengan kategori baik. Jumlah 

petugas sampah kurang lebih 48/2000 KK, dimana rata-rata petugas sampah disetiap UPT 

berjumalah 4-5 orang. Kualitas dari petugas sampah ini dikatakan baik karena dapat 

melakukan pengumpulan dan pengangkutan sebanyak 2-3 kali sehari. 
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C. Aspek Pembiayaan 

Pengukuran tingkat kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar Lampung pada variabel 

aspek pembiayaan menggunakan 1 indikator berdasarkan hasil dari olah pustaka oleh 

peneliti pemasukan retribusi jasa pelayanan persampahan. Adapun hasil penilaian/skoring 

berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Hasil Skoring Aspek Pembiayaan 

No. Variabel Sub Variabel Indikator Skor 

1. 
Aspek 

Pembiayaan 

Tarif 

Retrubusi 

Besaran Pemasukan Retribusi Jasa Pelayanan 

Persampahan 
3 

  Jumlah 3 
Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Berdasarkan hasil total skor diatas, maka untuk mengetahui nilai indikator kinerja 

pengelolaan sampah menggunakan Rumus Index %, dengan jumlah 1 indikator dan 5 

variabel indikator maka total penilaian indikatornya adalah 5 dan total skor tertinggi adalah 

3. 

Rumus Index % = X/Y x 100 

= 3/5 x 100 

= 60 % 

Berdasarkan analisis diatas, tingkat kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar 

Lampung dari aspek pembiayaan yaitu mencapai 60 % dengan kategori baik. Tarif retribusi 

yang diterapkan cukup tinggi. Tarif tersebut berdasarkan luas bangunan dan tinggi 

bangunan. 

 

D. Aspek Hukum dan Peraturan 

Pengukuran tingkat kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar Lampung pada variabel 

aspek hukum dan peraturan menggunakan 1 indikator berdasarkan hasil dari olah pustaka 

oleh peneliti yaitu peraturan yang mengatur tentang persampahan. Adapun hasil 

penilaian/skoring berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. Hasil Skoring Aspek Hukum dan Peraturan 

No. Variabel Sub Variabel Indikator Skor 

1. 
Aspek Hukum 

dan Peraturan 
Peraturan  Peraturan yang Mengatur Tentang Persampahan 3 

  Jumlah 3 
Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Berdasarkan hasil total skor diatas, maka untuk mengetahui nilai indikator kinerja 

pengelolaan sampah menggunakan Rumus Index %, dengan jumlah 1 indikator dan 5 

variabel indikator maka total penilaian indikatornya adalah 5 dan total  skor tertinggi adalah 

3. 

Rumus Index % = X/Y x 100 

= 3/5 x 100 

= 60 % 

Berdasarkan analisis diatas, tingkat kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar 

Lampung dari aspek hukum dan peraturan yaitu mencapai 60% dengan kategori baik. 

Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kota yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung merujuk kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Namun masih 

lemahnya hukum yang mengatur tentang pelanggaran ataupun pemberian sanksi ketika 

melanggar peraturan yang berlaku. 

 

E. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta 
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Pengukuran tingkat kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar Lampung pada variabel 

aspek peran serta masyarakat dan swasta yang menggunakan 2 indikator berdasarkan hasil 

dari olah pustaka oleh peneliti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 

dan kemitraan dengan pihak swasta. Adapun hasil penilaian/skoring berdasarkan hasil 

penelitian adalah sebagai berikut. 

Tabel 5. Hasil Skoring Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta 

No. Variabel Sub Variabel Indikator Skor 

1. Aspek Peran 

Serta Masyarakat 

dan Swasta 

Partisipasi 

Masyarakat 

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengelolaan Sampah 
2 

2. Peran Swasta Kemitraan dengan Swasta 3 

      Jumlah  5 

 Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Berdasarkan hasil total skor diatas, maka untuk mengetahui nilai indikator kinerja 

pelayanan pengelolaan sampah menggunakan Rumus Index %, dengan jumlah 2 indikator 

dan 5 variabel indikator maka total penilaian indikatornya adalah 10 dan total  skor tertinggi 

adalah 5. 

Rumus Index % = X/Y x 100 

= 5/10 x 100 

= 50 % 

Berdasarkan analisis diatas, tingkat kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar 

Lampung dari aspek peran serta masyarakat dan swasta yaitu mencapai 50% dengan 

kategori cukup baik. Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat Kota Bandar Lampung 

dapat dikatakan rendah dengan melihat sedikitnya masyarakat yang mau membayar 

retribusi serta masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. 

Kemitraan dengan pihak swasta sejauh ini belum dilakukan, padahal sudah banyak 

penawaran kerjasama untuk pengolahan sampah yang lebih baik. 

 

F. Rekapitulasi Skoring Tiap Variabel Pengelolaan Sampah 

Untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung 

berdasarkan variabel aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, 

aspek hukum dan peraturan, dan aspek peran serta masyarakat dan swasta dengan 

mengetahui nilai rata-rata dari setiap variabel berdasarkan hasil dari analisis dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 6. Rekapitulasi Skoring Tiap Variabel Pengelolaan Sampah 

No. Variabel Nilai Tingkat Kinerja 

1. Aspek Teknik Operasional 70 % Baik  

2. Aspek Kelembagaan 70 % Baik  

3. Aspek Pembiayaan 60 % Baik  

4. Aspek Hukum dan Peraturan 60 % Sangat Baik  

5. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta 50 % Cukup Baik  

Rata-Rata 62 % Baik 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai tingkat kinerja pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung adalah 62% dari hasil 

rata-rata setiap variabel pengelolaan sampah, sehingga tingkat kinerja pengelolaan sampah 

di Kota Bandar Lampung adalah baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel aspek 

teknik operasional dan aspek kelembagaan merupakan nilai variabel tertinggi yaitu 70% 
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dan nilai terendah yaitu variabel peran serta masyarakat dan swasta yaitu 50%. Oleh karena 

itu, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung perlu 

adanya peningkatan pada kondisi seluruh aspek yaitu aspek teknik operasional, aspek 

kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek hukum dan peraturan, dan aspek peran serta 

masyarakat dan swasta yang harus lebih ditingkatkan. 

 

D. KESIMPULAN 

Hasil kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar Lampung dipengaruhi aspek teknik 

operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek hukum dan peraturan, dan 

aspek peran serta masyarakat dan swasta. Berdasarkan hasil temuan studi diatas, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

• Sampah yang diangkut ke TPA Bakung setiap harinya mencapai 800 ton lebih. 

Penduduk yang terlayani saat ini baru 65% dari jumlah penduduk dan luas daerah yang 

terlayani hampir mencapai 100%. 

• Kota Bandar Lampung terdapat 77 TPS. Frekuensi pengangkutan sampah yang 

dilaksanakan oleh petugas mencapai 2-3 kali sehari. Metode pengumpulan sampah yang 

diterapkan ada dua macam yaitu pengumpulan langsung dan pengumpulan tak 

langsung. 

• Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung memiliki 3 Bank Sampah, namun yang 

berjalan hanya satu. Bank Sampah tersebut terletak di Kecamatan Kemiling yang 

sekarang telah berubah aktivitasnya menjadi TPS 3R. 

Dari hasil analisis pengukuran tingkat kinerja pengelolaan sampah Kota Bandar 

Lampung, didapatkan nilai kinerja sebesar 62% dengan kategori baik. Kinerja pengelolaan 

sampah Kota Bandar Lampung dengan kategori baik ini didukung dengan aspek teknik 

operasional dan aspek kelembagaan yang baik dan perlunya peningkatan lebih jauh 

terhadap aspek peran serta masyarakat dan swasta yang mendapatkan hasil nilai tingkat 

kinerja yang rendah. Dalam pengelolaan sampah yang lebih baik kedepannya diperlukan 

perencanaan pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan dan payung hukum 

pengelolaan sampah yang lebih eksplisit. 
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