
20 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengelolaan sampah akhir, kriteria 

TPA , dan Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Lampung Tengah. 

  

2.1 Permasalahan Pengelolaan Akhir Sampah 

Permasalahan sampah secara umum yaitu jumlah penduduk yang terus 

meningkat tidak menutup kemungkinan menimbulkan persoalan lanjutan dari 

produk sisampah dan proses pembuangan, yang menyebabkan adanya kendala 

dalam pengolaan sampah . Hal ini terjadi karena tempat pengolahan TPA di sebuah 

kota lahannya masih kurang dan dari perilaku masyarakat yang membuang sampah 

tidak pada tempatnya seperti sungai, selokan dan di lautan. Berdasarkan UU RI No. 

18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, paradigma pengelolaan sampah yang 

bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan 

paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai 

sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, misalnya 

untuk energi, kompos ataupun untuk bahan baku industri. 

Pengelolaan akhir sampah merupakan proses akhir sampah dalam bentuk 

residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman yang 

ditempatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Semua hasil pengangkutan 

sampah akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), untuk menunggu 

proses penyelesaian dengan cara pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat. Area 

lahan bagi tempat pembuangan akhir sampah komunal yang diproses baik secara 

landfill, incineration, recycling atau storage. Luasan TPA yang dimiliki pemerintah 

daerah untuk skala kota berkisar antara 11,7 ha sampai dengan 30 ha (JICA, 2002). 

Permasalahan pengelolaan akhir sampah yang terjadi saat ini adalah dalam 

pengelolaannya yaitu sampah hanya ditumpuk ditempat pembuangan akhir setelah 

melalui proses pemilahan,pengumpulan dan pengangkutan. Mayoritas pengelolaan 

sampah masih menggunakan sistem landfill diantaranya : 
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1. Lahan urugan terbuka atau open dumping (tidak dianjurkan) merupakan 

sistem yang tertua yang dikenal manusia dalam sistem pembuangan sampah, 

dimana sampah hanya dibuang atau ditimbun disuatu tempat tanpa dilakukan 

penutupan dengan tanah sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap 

lingkungan seperti perkembangan vektor penyakit, bau, pencemaran air 

permukaan dan air tanah, dan rentan terhadap bahaya kebakaran.  

2. Lahan urugan terkendali atau Controll Landfill yaitu lahan urug terbuka 

sementara dengan selalu dikompaksi tiap tebal lapisan sampah setebal     60 

cm dan di urug dengan lapisan tanah kedap air (10-20 cm) dalam tiap periode 

7 hari atau setelah mencapai tahap tertentu.  

3. Sanitary Landfill yaitu caranya hampir sama dengan diatas, hanya dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana pengendalian drainase, dan pengolahan leachate 

(air lindi) serta proses pemilahan sampah yang tidak bisa diolah dengan 

sistem controlled landfill seperti plastik dan sejenisnya. Di samping itu perlu 

juga dilengkapi sarana pengendalian pembuangan gas yang ditimbulkan oleh 

fermentasi dari sampah. 

 

2.2 Kebutuhan Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir 

Kebutuhan penyediaan TPA tidak terlepas dari jumlah sampah yang akan 

ditimbulkan. Semakin besar jumlah penduduknya maka timbulan sampah akan 

semakin besar. Untuk mengetahui berapa kebutuhan penyediaan TPA yang harus 

disediakan baik dari luasan TPA yang dibutuhkan, dan kriteria yang harus dipenuhi. 

Dengan memprediksi jumlah timbulan sampah dan jumlah penduduknya maka 

pihak pemerintah yang berwenang dalam dalam menyediakan kebutuhan TPA 

tentunya dapat memperkirakan baik dari masa pakai dan pembiayaan yang harus 

dipenuhi dalam penyediaan TPA. 

Tempat Pembuangan Akhir harus memiliki kriteria yang sesuai standar, 

memiliki dokumen AMDAL dan harus mengikuti persyaratan hukum . Kebutuhan 

luas lahan sampah juga harus dipenuhi. Kebutuhan luas lahan sampah dapat 

dihitung menggunakan perhitungan yang akan mencakup volume sampah dan 

kebutuhan luas lahan TPA. Untuk menghitung rumus volume sampah melalui 

perhitungan : 
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𝑉 = 𝐴 × 𝐸 

Dimana : 

A = Volume Sampah yang akan dibuang 

E = tingkat pemadatan (kg/m3),rata-rata 600 kg/m3 

Perhitungan kebutuhan lahan TPA : 

𝐿 =
𝑉 × 300

𝑇
× 0,70 × 1,15 

Dimana : 

L = Luas lahan yang dibutuhkan setiap tahun (m2) 

V = Volume sampah yang telah dipadatkan (m2/hari) 

T = Ketinggian timbunan yang direncanakan (m), 15% rasio tanah penutup 

Adapun Kriteria untuk penentuan lokasi TPA sampah dibagi menjadi tiga 

bagian : 

a. Kriteria regional, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan zona 

layak atau tidak layak sebagai berikut : 

1) Kondisi geologi 

• tidak berlokasi di zona holocene fault. 

• tidak boleh di zona bahaya geologi. 

2) Kondisi hidrogeologi 

• tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter. 

• tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm / det. 

• jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di 

hilir aliran. 

• dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut 

diatas, maka harus diadakan masukan teknologi. 

3) kemiringan zona harus kurang dari 20%. 

4)  jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk 

penerbangan turbojet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis 

lain 

5) tidak boleh pada daerah lindung / cagar alam dan daerah banjir dengan 

periode ulang 25 tahun 
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b. Kriteria penyisih, yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi 

terbaik yaitu terdiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut : 

1)  Iklim 

• hujan intensitas hujan makin kecil dinilai makin baik 

• angin : arah angin dominan tidak menuju ke pemukiman dinilai 

makin baik 

2) Utilitas : tersedia lebih lengkap dinilai lebih baik 

3) Lingkungan biologis : 

• habitat : kurang bervariasi dinilai makin baik 

• daya dukung : kurang menunjang kehidupan flora dan fauna, dinilai 

makin baik 

4) Kondisi tanah 

• produktivitas tanah : tidak produktif dinilai lebih tinggi 

• kapasitas dan umur : dapat menampung lahan lebih banyak dan lebih 

lama dinilai lebih baik 

• ketersediaan tanah penutup : mempunyai tanah penutup yang cukup 

dinilai lebih baik 

• status tanah : makin bervariasi dinilai tidak baik 

5) Demografi : kepadatan penduduk lebih rendah dinilai makin baik 

6) Batas administrasi : dalam batas administrasi dinilai makin baik 

7) Kebisingan : semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik 

8) Bau : semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik 

9) Estetika : semakin tidak terlihat dari luar dinilai makin baik 

10) Ekonomi : semakin kecil biaya satuan pengelolaan sampah (per m3 / 

ton) dinilai semakin baik. 

c. Kriteria penetapan, yaitu kriteria yang digunakan oleh instansi yang 

berwenang untuk menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih sesuai dengan 

kebijaksanaan instansi yang berwenang setempat dan ketentuan yang 

berlaku. 

Apabila kriteria luasan TPA, maupun lokasi TPA yang sudah memenuhi 

standar yang diperlukan sudah diketahui, hal yang selanjutnya harus diperhatikan 

adalah mengetahui masa pakai dari TPA yaitu kemampuan TPA dalam menampung 
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sampah tersebut terhitung dalam estimasi waktunya. Menurut (Ardedah, 2013), 

masa pakai TPA ini tergantung dari beberapa faktor seperti faktor persen pelayanan 

yang meliputi jumlah penduduk, jumlah sampah yang dihasilkan penduduk 

tersebut, sumber - sumber sampah yang dilayani (permukiman dan non 

permukiman). Selain itu, untuk memperkirakan masa pakai TPA juga perlu tahu 

kapasitas TPA yang disediakan. Perhitungan masa pakai suatu TPA dapat dihitung 

dengan persamaan berikut :  

Perkiraan masa pakai (tahun) =   
Kapasitas area × faktor area ×faktor densitas 

total sampah masuk ×faktor penutup sanitary landfill
 

Dimana :  

− Faktor area merupakan area pengurugan (persen dari total area yang 

dibutuhkan  

− Faktor penutup sanitary landfill merupakan kebutuhan tanah penutup, 20% 

dari material yang akan ditimbun. 

Setelah mengetahui kebutuhan penyediaan TPA dari luasan ,kondisi TPA 

yang sesuai standar serta masa pakainya tentunya pemerintah harus dapat 

mempersiapkan anggaran yang harus dipenuhi dalam menyediakan TPA. 

Kebijakan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah jika belum dapat memenuhi 

dalam pembiayaan menyediakan kebutuhan TPA, melalui kerja sama dengan badan 

usaha dalam memenuhi pembiayaan dalam kebutuhan penyediaan TPA dapat 

menjadi salah satu solusinya. 

 

2.3 Pembiayaan Dalam Pengelolaan Akhir Sampah  

Menurut Hendra (2016), komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah 

kota secara ideal dihitung berdasarkan, biaya investasi ,biaya operasi dan 

pemeliharaan , biaya manajemen, biaya untuk pengembangan serta biaya 

penyuluhan dan pembinaan masyarakat. Aspek pembiayaan merupakan sumber 

daya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat 

bergerak dengan lancar. Diharapkan bahwa sistem pengelolaan persampahan di 

Indonesia akan menuju pada ‘pembiayaan sendiri’, termasuk di sini dengan 

pembentukan perusahaan daerah. Sektor pembiayaan ini menyangkut beberapa 

aspek, seperti:  
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− Proporsi APBN/APBD pengelolaan sampah, antara retribusi dan biaya 

pengelolaan sampah. 

− Proporsi komponen biaya tersebut untuk gaji, transportasi, pemeliharaan, 

pendidikan dan pengembangan serta administrasi. 

− Proporsi antara retribusi dengan pendapatan masyarakat. 

− Struktur dan penarikan retribusi yang berlaku.  

Retribusi persampahan merupakan bentuk konkret partisipasi masyarakat 

dalam membiayai program pengelolaan persampahan. Bentuk penarikan retribusi 

dibenarkan apabila pelaksananya adalah badan formal yang diberi kewenangan oleh 

pemerintah. 

Hal yang kerap menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di 

Indonesia adalah keterbatasan pembiayaan, termasuk sumber pendanaan untuk 

investasi, operasional dan pemeliharaan alat dan fasilitas persampahan lainnya. 

Pada sebagian daerah, pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kepala daerah 

maupun legislatif sehingga alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah sangat 

minim, yakni sebagian besar hanya <5% dari jumlah APBD. 

Kerja sama dengan swasta baik dalam bentuk investasi maupun Corporate 

Social Responsibility (CSR) sudah banyak dilakukan di beberapa daerah. Misalnya, 

CSR dari beberapa perusahaan berupa bantuan sarana prasarana (tempat sampah, 

alat angkut, dan pelatihan pengelolaan sampah kepada masyarakat). Namun kerja 

sama dalam bentuk investasi masih terkendala beberapa hal seperti investasi swasta 

di TPA maupun TPST tidak dapat berlangsung secara kontinu karena adanya 

penolakan dari warga. Kemudian apabila dilihat dari tarif/retribusi sampah, 

retribusi yang berjalan selama ini belum didasarkan pada perhitungan dan 

pendataan yang memadai, baik dilihat dari jumlah timbulan maupun jumlah potensi 

bayar. Perhitungan tarif juga belum optimal dilihat dari jenis penghasil sampahnya, 

yang dapat berupa sampah dari rumah tinggal, sampah sektor komersial maupun 

sampah sektor industri. Realisasi penarikan retribusi juga masih rendah secara 

nasional masih sekitar 20%. Hal ini menyebabkan beban pemerintah dalam 

pembiayaan pengelolaan sampah menjadi sangat besar. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 tahun 2013 bahwa 

estimasi biaya investasi pembangunan TPA/TPST sebesar Rp. 5 - 6 miliar per 
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hektar dan biaya operasional dan pemeliharaan minimal sebesar Rp. 60.000,- per 

ton. Sedangkan perbandingan biaya investasi dan biaya operasional pemeliharaan 

untuk 6 (enam) jenis teknologi pengolahan sampah, dapat dilihat pada Tabel.II.1 

 

TABEL I.2 PERBANDINGAN BIAYA INVESTASI & OPERASIONAL 

PEMELIHARAAN BERBAGAI PROSES PENGELOLAAN SAMPAH 

No 

Proses 

Pengolahan 

Sampah 

Pendanaan (Rp) 

Investasi OP 

1 
Anaerobik 

660 Juta-2,6 

M/ton/hari 

125-250 

Ribu/ton 

2 
Aerobik 

550 Juta-2,6 

M/ton/hari 

80-200 

Ribu/ton 

3 
Pirolisis 

160 Juta-1,3 

M/ton/hari 

300-400 

Ribu/ton 

4 
Gasifikasi 

640 Juta-1,7 

M/ton/hari 

350-500 

Ribu/ton 

5 
Insenerasi 

225 Juta-3,3 

M/ton/hari 

400-600 

Ribu/ton 

6 
Plasma 

Gasifikasi 550 Juta-5 M/ton/hari 

750-850 

Ribu/ton 

Sumber : Permen PU No 3 Tahun 2013 

Berdasarkan Handbook of Solid Waste Management George Tchobanoglous 

tahun 2002, bahwa pembiayaan pengolahan sampah yang dianggap memadai, baik 

biaya investasi maupun biaya operasional dan pemeliharaan dapat dilihat pada 

Tabel. 
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TABEL II.2 PEMBIAYAAN UNIT COST SISTEM PERSAMPAHAN 

Sistem Biaya Satuan  

Biaya 

Investasi 

(USD) 

Biaya 

Satuan 

Biaya 

Operasi 

(USD) 

Pengumpulan         

Sampah tercampur $/truk 
100.000-

140.000 
$/ton 60-80 

  $/truk 
115.000-

140.000 
$/ton 50-70 

Sampah terpilah $/truk 
120.000-

140.000 
$/ton 100-140 

Daur Ulang         

Intensitas mekanis 

rendah 

$/ton of 

capacity per 

day 

10.000-20.000 $/ton 20-40 

Intensitas mekanis 

$/ton of 

capacity per 

day 

20.000-40.000 $/ton 30-60 

Pengomposan         

Sistem low-end 

$/ton of 

capacity per 

day 

10.000-20.000 $/ton 20-40 

Sistem high end 

$/ton of 

capacity per 

day 

20.000-50.000 $/ton 30-50 

Waste to Energy         

Pembakaran 

$/ton of 

capacity per 

day 

80.000-

120.000 
$/ton 40-80 

Produksi RDF 

(refused derifed fuel) 

$/ton of 

capacity per 

day 

20.000-30.000 $/ton 20-40 

Lahan urug         

Sampah tercampur 

$/ton of 

capacity per 

day 

25.000-40.000 $/ton 10-120 

Sampah sejenis 

$/ton of 

capacity per 

day 

10.000-25.000 $/ton  10-80 

Sumber : Handbook of Solid Waste Management (George Tchobanoglous) Tahun 2002) 

RPJMN Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa 

kementrian atau lembaga yang terkait dalam program/kegiatan persampahan adalah 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Bappenas, 

Kementerian Kesehatan dan Kementerian ESDM. Kepala Pemerintahan Daerah 
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dan Lembaga Legislatif/DPRD sebagai pengendali anggaran, untuk 

mengalokasikan anggaran yang cukup dalam pengelolaan sampah di APBD 

Kabupaten/Kota. 

 

2.4 Alternatif Upaya Optimalisasi Masa Pakai TPA 

 

2.4.1 Penerapan 3R 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah 

mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah 

yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu 

pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas 

utama dalam penyelenggara kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan 

timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. 

Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah 

yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).  

Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse 

berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi 

yang sama ataupun fungsi lainnya. Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) 

sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.  

Mengelola sampah dengan program 3R dapat dilakukan tanpa biaya oleh siapa 

saja, kapan saja, dan di mana saja. Berikut adalah kegiatan program 3R:  

a. Kegiatan Reduce  

1. Pilih produk dengan kemasan yang dapat di daur ulang 

2. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam 

jumlah yang besar  

3. Gunakan produk yang dapat diisi ulang (refiil) 

4. Maksimumkan penggunaan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus 

dan ditulis kembali 

5. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai 

6. Gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi 

7. Hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu 
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b. Kegiatan Reuse  

1. Pilihlah wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau 

berulang-ulang. Misalnya, pergunakan serbet dari kain dibanding menggunakan 

tissu, menggunakan baterai yang dapat di charger kembali, dst. 

2. Gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang 

sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas minuman digunakan kembali 

menjadi tempat minyak goreng. 

3. Gunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali 

4. Gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis  

5. Gunakan email (surat elektronik) untuk berkirim surat  

6. Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan  

c. Kegiatan Recycle  

1. Pilih produk dan kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai 

2. Olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali 

3. Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos 

4. Lakukan pengolahan sampah non organik menjadi barang yang bermanfaat  

3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) sebenarnya sederhana dapat dilakukan oleh 

siapa saja, dimana saja, dan kapan saja serta tidak membutuhkan biaya yang besar.  

Penerapan pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R (Reduce, Reuse, dan 

Recycle) dapat dijadikan solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara 

yang sangat mudah dan murah. Sampah yang diolah dapat dijadikan sebagai pupuk 

kompos atau bahkan menjadi sumber listrik baru. Penerapan program 3R ini dapat 

diterapkan oleh siapa saja setiap hari. Konsep ini memiliki inti yakni Reduce, 

Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse, menggunakan 

kembali sampah sampah yang masih bisa digunakan dengan fungsi yang sama atau 

fungsi yang berbeda. Recycle, mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi 

suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat.  

Dengan prinsip Reduce, maka kita mengurangi pemakaian dari bahan-bahan 

yang dapat merusak lingkungan. Caranya dengan mengurangi belanja barang-

barang yang tidak terlalu perlu seperti baju baru dan juga aksesoris tambahan, 

mengurangi penggunaan tissue dan mengurangi penggunaan kertas. Reuse atau 
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memakai kembali barang yang dirasa tidak perlu lagi, salah satunya adalah dengan 

memberikan barang-barang tersebut kepada pihak yang lebih membutuhkan seperti 

baju, sepatu dan lainnya. Sehingga barang tersebut bisa digunakan dan berfungsi 

kembali. Kemudian konsep recycle adalah mendaur ulang sampah menjadi barang 

baru yang dapat digunakan kembali dan layak fungsi, caranya mendaur ulang 

sampah organik menjadi pupuk kompos, menjadikan botol minuman sebagai wadah 

pot tanaman atau pendaur ulangan kertas menjadi kertas kembali.  

Penerapan program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dalam pengelolaan sampah 

bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi jumlah sampah 

yang dibuang ke TPA, mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah, serta 

mengembangkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang pengolahan 

sampah, dan memberdayakan masyarakat supaya mandiri dalam memilah sampah 

dari sumbernya. Dengan program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) yang 

diterapkan dalam pengelolaan sampah juga bertujuan untuk bermanfaat bagi 

masyarakat secara ekonomi, karena dalam penanganan sampah melalui 3R 

(Reduce, Reuse, dan Recycle) dilakukan pemilhan. Pengelolaan sampah 

menggunakan konsep 3R dari hasil studi yang ditemukan dapat mereduksi sampah 

mencapai 18 % dari total volume sampah. (Wardhani & Harto, 2018) Berdasarkan 

PU No.21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan 

Pengelolaan Persampahan terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan 

sampah sejak dari sumbernya dengan program unggulan 3R serta sasaran yang 

harus dicapai pada tahun 2014 sebesar 20% , maka dalam penelitian ini dalam 

konsep 3R 20% tersebut dipakai untuk sebagai hasil reduksi dari konsep ini. 

Sampah-sampah yang dapat di daur ulang diharapkan dapat dijadikan produk-

produk yang mempunyai nilai jual tinggi oleh masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. 

 

2.4.2 Penerapan Waste To Energy (WTE) 

Proses mengubah sampah menjadi listrik dan energi yang bermanfaat lainnya 

biasa dikenal dengan proses Waste-to-Energy (WtE). Dikenal ada beberapa 

teknologi yang bisa digunakan untuk mengubah sampah menjadi energi. Dan 

berikut diantaranya: 
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1. Insinerasi (Incineration) 

Insinerasi adalah sebuah proses pembakaran bahan-bahan organik yang 

terkandung di dalam material sampah. Insinerasi dan proses-proses lain yang 

melibatkan temperatur tinggi termasuk ke dalam proses Konversi WtE 

Termo-Kimia.Proses insinerasi sampah menghasilkan tiga produk utama yaitu 

abu, gas buang, dan energi panas. Abu hasil pembakaran sampah pada 

insinerator (alat insinerasi) biasanya berupa material anorganik yang sering 

berwujud jelaga padat atau partikel-partikel kecil yang ikut terbawa gas buang. 

Partikel-partikel abu tersebut harus ditangkap oleh sistem khusus agar tidak 

mencemari atmosfer. 

Gas buang sendiri banyak mengandung karbon dioksida dan beberapa 

molekul lain yang dengan kemajuan teknologi dapat diminimalisir jumlah 

pembuangannya ke atmosfer. Sedangkan energi panas hasil pembakaran 

insinerator dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Pada industri 

modern, energi panas ini langsung dipergunakan untuk sumber panas 

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). 

 
Sumber : artikel-teknologi.com,2019 

GAMBAR 3.2 INSINERASI 
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2. Pirolisis 

Pirolisis adalah sebuah proses dekomposisi material dengan jalan 

menaikkan temperatur secara bertahap pada kondisi atmosfer bebas oksigen 

(inert). Umumnya proses pirolisis diawali pada temperatur 350°C–550°C dan 

terus naik hingga 700°C–800°C dalam kondisi bebas udara/oksigen. 

 
Sumber : artikel-teknologi.com ,2019 

GAMBAR 4.2 PIROLISIS 

Setiap proses pirolisis sampah harus diawali dengan tahap persiapan yakni 

pemisahan bahan-bahan logam, kaca, dan proses inerting untuk menghilangkan 

kandungan oksigen di atmosfer sekitar sampah. Selanjutnya material sampah yang 

sudah bersih tadi dimasukkan ke reaktor pirolisis untuk kemudian dipanaskan 

secara bertahap dalam kondisi bebas oksigen. 

Proses pirolisis sampah menghasilkan tiga produk utama yaitu gas dengan nilai 

kalor tinggi (syngas), biofuel, dan endapan padat (char). Hasil proses pirolisis akan 

cenderung lebih banyak endapan padat ketika akhir proses pirolisis hanya mencapai 

temperatur di bawah angka 450°C, dengan laju kenaikan temperatur rendah. 

Sedangkan akan banyak menghasilkan syngas ketika temperatur akhir proses di atas 

800°C dan laju kenaikan temperatur cepat. Namun rata-rata proses pirolisis dibuat 

di temperatur intermediate dengan laju kenaikan temperatur tinggi agar dapat 

menghasilkan bahan jadi minyak alami (biofuel). 
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3. Depolimerisasi Termal 

Depolimerisasi termal pada sampah adalah proses pirolisis hidro untuk 

memecah polimer kompleks organik sampah menjadi minyak mentah ringan. 

Proses ini mampu memecah sampah-sampah biomas hingga plastik yang tersusun 

atas polimer rantai panjang karbon, hidrogen, dan oksigen, menjadi minyak mentah 

hidrokarbon rantai-pendek dengan jumlah maksimum 18 rangkaian atom karbon. 

 

Sumber : artikel-teknologi.com, 2019 

GAMBAR 5.2 DEPOLIMERASASI TERMAL 

Proses depolimerisasi termal diawali dengan pencacahan sampah menjadi 

potongan-potongan kecil, dan mencampurnya dengan air jika sampah tersebut 

kering. Kemudian bahan baku ini dimasukkan ke sebuah tungku bertekanan untuk 

kemudian dipanaskan pada suhu 250°C dengan volume konstan. Proses yang mirip 

dengan panci presto ini akan mendidihkan campuran sehingga uap di dalamnya 

bertekanan 4 MPa. Proses ini ditahan selama 15 menit hingga semua uap air 

terbuang dan menghasilkan sebuah campuran hidrokarbon mentah dan mineral 

padat. 

Setelah menyingkirkan mineral-mineral padat dari campuran tadi, proses 

selanjutnya adalah memanaskan kembali hidrokarbon mentah di temperatur 500°C. 

Proses ini bertujuan untuk memecah rantai-rantai hidrokarbon yang masih panjang. 

Hasil akhir dari proses ini mirip dengan struktur minyak mentah, sehingga proses 

distilisasi yang sama dapat digunakan untuk memecah kembali campuran ke 

komponen-komponen penyusunnya.Changing World Technologies, sebuah 
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perusahaan energi swasta, mengklaim mampu melakukan poses depolimerisasi 

termal ini dengan tingkat efisiensi mencapai 80 hingga 85%. Itu artinya hanya 

dibutuhkan sekitar 15 hingga 20% sejumlah minyak mentah hasil pemrosesan 

depolimerisasi termal ini, untuk menjalankan keseluruhan proses. 

Keunggulan dari proses depolimerisasi termal ini adalah kemampuan 

prosesnya untuk memecah bahan-bahan beracun pada sampah, untuk ikut berubah 

menjadi minyak mentah. Selain itu, proses depolimerisasi termal yang justru 

membutuhkan sampah dengan kondisi basah, maka sampah yang cenderung 

lembab tidak akan mengurangi angka efisiensi proses. Hal ini berbeda dengan 

proses insinerasi yang justru kelembaban sampah akan menurunkan efisiensi proses 

insinerasi, karena kelembaban akan menyerap panas pembakaran sampah dan 

mengurangi jumlah energi panas yang dihasilkan. Satu kelemahan dari proses 

depolimerisasi termal adalah ketidakmampuannya untuk memroses molekul-

molekul hidrokarbon rantai pendek seperti metana yang banyak terkandung di 

sampah. Namun gas metana ini akan ikut terbakar untuk ikut memanaskan air pada 

proses depolimerisasi termal. 

 

4. Gasifikasi 

Gasifikasi adalah proses pemanasan material-material organik berbasis karbon, 

menjadi karbon monoksida, hidrogen, dan karbon dioksida. Proses ini 

menggunakan panas tinggi di atas 700°C, tanpa terjadi proses pembakaran, dan 

mereaksikan material-material organik dengan sejumlah oksigen dan/atau uap air 

terkontrol. Produk dari proses gasifikasi biasa disebut dengan syngas (synthetic 

gas) yang merupakan bahan bakar daur ulang ramah lingkungan. 
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Sumber : artikel-teknologi.com, 2019 

GAMBAR 6.2 GASIFIKASI 

 

Kelebihan dari proses gasifikasi ini adalah produk syngas yang dihasilkan 

memiliki nilai kalor yang lebih tinggi daripada jika sampah langsung digunakan 

sebagai bahan bakar. Hal ini karena syngas yang tersusun atas gas hidrogen (H2) 

dan karbon monoksida (CO) terbakar di temperatur yang lebih tinggi daripada 

sampah. Namun satu sisi negatif dari proses gasifikasi adalah produk sampingan 

yang bersifat korosif yakni abu klorida dan potasium. Sehingga dibutuhkan 

perlakuan khusus agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan. 

Dari beberapa macam konsep WTE diatas diantaranya dapat mereduksi 

sampah sekitar 30-90% sampah dari volume total sampah berdasarkan karakteristik 

pada table berikut: 
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TABEL III.2 KARAKTERISTIK METODE PENGOLAHAN SAMPAH 

WASTE TO ENERGY 

Proses 

Pengolahan 

Sampah 

Reduksi 

Sampah 
Lahan Residu 

Kestabilan 

Proses 

Biaya 

Investasi 

Biaya 

Pengoperasian, 

pemeliharaan, 

dan perawatan 

Anaerobik 
30 - 50 

% 
besar 

kompos 

cair (air 

lindi), 

kompos 

padat, 

dan gas 

bio 

tidak stabil 

Rp 660 

juta - 

2,64 

milyar 

/ton /hari 

Rp 125 - 250 

ribu/ton 

Aerobik 
40 - 60 

% 
sedang 

kompos 

cair (air 

lindi) 

dan 

kompos 

padat 

stabil 

Rp 500 

juta - 2,4 

milyar 

/ton /hari 

Rp 80 - 200 

ribu/ton 

Pirolisis 
70 - 80 

% 
kecil 

char, 

tar, dan 

syngas 

tidak stabil 

Rp 160 

juta - 1,3 

milyar 

/ton /hari 

Rp 300 - 400 

ribu/ton 

Gasifikasi 
70 - 80 

% 
kecil Syngas tidak stabil 

Rp 640 

juta - 1,7 

milyar 

/ton /hari 

Rp 350 - 500 

ribu/ton 

Insinerasi 
80 - 90 

% 
kecil abu  stabil 

Rp 225 

juta - 3,3 

milyar 

/ton /hari 

Rp 400 - 600 

ribu/ton 

Plasma 

Gasifikasi 

95 - 100 

% 
kecil 

syngas 

dan abu 
tidak stabil 

Rp 550 

juta - 5 

milyar 

/ton /hari 

Rp 750 - 850 

ribu/ton 

Sumber: Permen Pu No.3/Prt/M/2013 

 

2.5 Sintesa Literatur 

Sintesa Literatur merupakan tahap akhir dalam penentuan skenario variabel 

biaya dan masa pakai digunakan untuk menganalisis optimalisasi masa pakai  TPA 

di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam menetukan sintesa linteratur yaitu 

berdasarkan tinjauan yang dipakai dalam penelitian ini yang berkaitan dengan 

kebutuhan tempat pembuangan akhir yaitu demand  yaitu jumalah volume yang 

masuk ke TPA perharinya. Jumlah volume sampah ini dibutuhkan untuk 

mengetahui  masa pakai  TPA, besaran volume sampah akan sangat berpengaruh 

terhadap  masa pakai serta biaya yang dihasilkan.  Masa pakai  yang dimaksud 
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dalam penelitian ini  yaitu prediksi usia dan waktunya, berapa lama  TPA dapat 

menampung jumlah volume sampah dengan ketersediaan lahannya.  Sedangkan 

biaya yang  dipakai dalam  penelitian ini adalah biaya kesatuan dari investasi, 

operasional dan pemeliharaannya. Biaya-biaya tersebut dipakai berdasrkan  kisaran 

biaya yang ditetapkan oleh  pemerintah dan  digunakan dibeberapa  negara lain 

yang dapat dijadikan acuan. 

Pemilihan alternatif upaya yang dipakai adalah konsep  3R dan WTE   

diakrenakan dua konsep tersebut adalah konsep yang paling bnayak digunakan dan 

mudah diaplikasikan  dari segi prosesnya kedua konsep tersebut sistem 

pengelolaannya sudah ditetapkan adanya standar peneltian penelitian sebelumnya, 

dari tahapan prosesnya reduksi sampah yang dapat   dihasilkan maupun biaya yang 

dikeluarkan. Pemilihan sistem proses yang digunakan dalam konsep 3R yaitu 

dipilih yang biaya paling rendah dari berbagai macam proses lainnya. Sedangkan 

untuk konsep WTE  dari hasil reduksinya dari semua jenis WTE memang besar 

yaitu mencapai 70-90%, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu prosesnya 

dengan insinerasi dikarenakan  biaya yang dikeluarkan rendah dari reduksi 

sampahnya besar mencapai 80-90-%,  tidak memerlukan lahan besar serta 

kestabilan prosesnya ini stabil. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan dalam tabel 

sintesa literatur berikut ini: 

 



38 
 

TABEL IV.2 SINTESA LITERATUR 

No 
Sintesa 

Penelitian 
Deskripsi Sumber 

1. 
Demand Jumlah sampah yang masuk ke TPA Yaaresya William Kristi 

(2014) 

2. 
Masa Pakai Prediksi usia TPA berdasarkan kemampuan ketersediaan lahan 

menampung jumlah sampah yang ditimbulkan 

N.R. Ardedah (2013) 

3. 

Biaya Anggaran yang harus dipertimbangkan dalam kebutuhan penyediaan 

TPA,terdiri dari biaya investasi,operasional,dan pemeliharaan. Biaya 

yang dipakai dalam analisis ini adalah biaya investasi yaitu biaya yang 

dibutuhkan untuk dapat memiliki peralatan dan bahan guna menerapkan 

konsep pengolahan sampah kemudian biaya operasional dan 

pemeliharaan (OP), yaitu biaya penggunaan energi dalam operasional 

pengolahan sampah yang diusulkan. Kedua biaya tersebut merujuk 

berdasarkan standar yang ditetapkan Permen Pu No.3/Prt/M/2013 dan 

Handbook of Solid Waste Management (George Tchobanoglous) Tahun 

2002). 

Menteri Pekerjaan Umum 

No. 3 tahun 2013; Handbook 

of Solid Waste Management 

(George Tchobanoglous) 

Tahun 2002) 

Alternatif 

Upaya 

Pengelolaan 

sampah 3 R 

Prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 

3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).  Reduce berarti mengurangi segala 

sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse berarti menggunakan 

kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama 

ataupun fungsi lainnya. Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) 

sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Konsep 3R 

dapat mereduksi sampah sebesar 20%. Sistem yan dipakai terdiri dari 

tahapan pengumpulan sampah secara terpilah,daur ulang intensitas 

mekanis rendah dan pengomposan sistem low-end. Biaya yang dipakai 

adalah biaya rentang tertinggi berdasarkan sistem pengumpulan secara 

Undang Undang No 18 

Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah ; 

Handbook of Solid Waste 

Management (George 

Tchobanoglous) Tahun 

2002) 
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No 
Sintesa 

Penelitian 
Deskripsi Sumber 

terpilah biaya investasinya 120.000-140.000/truk USD , biaya operasional 

dan pemeliaharaannya 100-140/ton USD ,pada tahapan daur ulang 

menggunakan intensitas mekanis rendah biaya investasinya 10.000-

20.000 /ton USD, biaya operasional dan pemeliharaannya 20-40/ton USD, 

dan pada tahapan pengomposan menggunakan sistem low-end biaya 

investasinya 10.000-20.000/ton USD , biaya operasional dan 

pemeliharaannya 20-40/ton USD.  

Waste to 

Energy 

(WTE) 

Sampah yang tidak dapat di daur ulang akan dibakar dan menjadi sumber 

energi listrik. Prinsip kerjanya adalah uap hasil pembakaran tersebut akan 

menggerakkan turbin yang berfungsi sebagai pembangkit listrik. Prose 

pengolahan yang dipilih yaitu dengan insenarasi dikarenakan memiliki 

keunggulan dari segi reduksi sampahnya mencapai 80-90% dengan 

mangambil rata-rata dari rentang tersebut adalah 85%, tidak 

membutuhkan lahan yang besar, prosesnya stabil, serta biaya 

investasi,operasional dan pemeliharaannya murah dibandingkan dengan 

jenis WtE yang lain. Biaya dengan konsep WtE menggunakan biaya 

rentang tertinggi berdasarkan Permen Pekerjaan Umum No 03 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan 

Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga yaitu Rp 225 juta - 3,3 miliar /ton /hari untuk biaya 

investasinya sedangkan Rp 400 - 600 ribu/ton untuk biaya operasional dan 

pemeliharaannya. 

James Rawlins, Jeff Beyer, J. 

Lampreia, Fabby Tumiwa 

(2014); Permen Pekerjaan 

Umum No.3/Prt/M/2013 

Sumber: Hasil Analisis,2020  

 


