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BAB III  

METODOLOGI 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian  

Waktu perencanaan akan dilakukan mulai dari Bulan Febuari Tahun 2020 

sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2020 dan lokasi yang digunakan sebagai 

tempat perencanaan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) ini ialah di 

Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung.  

3.2 Alat dan Bahan 

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan terdiri dari: 

1. Kantong plastik atau Trashbag  (40 liter) 

2. Volume Box  (20 cm x 20 cm x 100 cm) 

3. Timbangan Digital (0-100 kg) 

4. Sarung Tangan 

5. Masker  

6. Laptop 

7. Alat Tulis 

3.3 Alur Penelitian   

Perencanaan ini terdapat beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa urutan 

pekerjaan. Berikut ini adalah kerangka pikir yang dibuat dalam bentuk diagram 

alir penyusunan tugas akhir tentang Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah 3R 

(TPS 3R) di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) 
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3.4 Tahap Persiapan  

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan kita sebelum memulai tahapan 

pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal 

penting yang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu 

dan pekerjaan. Tahap persiapan ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu: 

1. Perumusan dan identifikasi masalah  

2. Penentuan kebutuhan data dan sumber data   

3. Perencanaan jadwal rencana desain perencanaan 

4. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

yang berkaitan dengan perencanaan.  

Persiapan diatas harus dilakukan secara cermat untuk menghindari pekerjaan 

yang berulang. Sehingga tahap pengumpulan data menjadi optimal. 

3.5 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data terdapat beberapa sumber yaitu: 

1. Data primer  

Untuk mendapatkan data primer maka ada beberapa tahapan yang 

perlu dilakukan yaitu: 

 Survei lapangan 

Survei ini dilakukan untuk menentukan rumah atau unit yang akan 

diambil sampahnya.  

 Data sampling sampah 

Setelah disurvei maka dapat melakukan sampling sampah untuk 

mendapatkan data timbulan sampah seperti massa dan volume 

sampah. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara proporsional  

random sampling selama 8 hari berturut-turut, dimana setiap anggota 

populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel berdasarkan tipe rumah.  

 Analisis Timbulan dan Komposisi sampah 

Data timbulan yang telah didapat kemudian diolah dan dianalisis 

 Wawancara dan dokumentasi  
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Wawancara dilakukan untuk mengetahui kondisi exsisting tempat 

pengolahan sampah yang ada di Kecamatan Rajabasa, Narasumber 

dalam wawancara ini adalah Kepala Seksi Bagian Pengembangan 

Teknologi dan Innovasi Pengelolaan Persampahan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan UPT Pengolah 

Sampah di Rajabasa, sedangkan dokumentasi dilakukan untuk 

dijadikan bahan lampiran  

2. Data Sekunder 

Sedangkan untuk data sekunder dibutuhkan data seperti data jumlah 

penduduk kota dan fasilitas umum dan peta tata guna lahan  Kota Bandar 

Lampung. Data sekunder didapat dari Badan Pusat Statistik. 

3.6 Tahap Pengolahan Data  

Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan proyeksi penduduk, perhitungan 

dan analisis timbulan sampah, dan perhitungan dimensi Tempat Pengolahan 

Sampah 3R  (TPS 3R) serta menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB).  

3.7 Tahap Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) 

Kecamatan Rajabasa,  Bandar Lampung 

Pada tahap perencanaan ini ialah merencanakan Tempat Pengolahan Sampah 

3R (TPS 3R) dengan menentukan beberapa pengolahan sampah yang akan 

digunakan, lalu penentuan peralatan yang akan digunakan, perhitungan dimensi 

unit pengolahan, pengerjaan gambar konstruksi bangunan Tempat Pengolahan 

Sampah 3R (TPS 3R) dan bangunan pelengkap dengan menggunakan software 

berupa Autocad. 

3.8 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menjadi dasar usulan 

desain pengelolaan persampahan. Untuk memperoleh data kuantitatif tersebut 

perlu dilakukan studi timbulan dan komposisi sampah terlebih dahulu dengan cara 

melakukan pengambilan dan pengukuran sampel (sampling) pada masing-masing 

sumber sampah. Analisa data yang telah dikumpulkan dilakukan untuk 
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merencanakan dan menentukan jenis pengolahan yang akan diaplikasikan di 

Kecamatan Rajabasa. Berikut ini adalah beberapa data yang akan di analisa, yaitu: 

1. Data timbulan sampah 

Dari data timbulan sampah maka dapat menghasilkan beberapa 

analisa seperti jenis dan komposisi sampah rata-rata yang dihasilkan di 

wilayah perencanaan, serta dapat menganalisa jumlah rata-rata yang 

dihasilkan tiap orang/hari.  

2. Data penduduk dan fasilitas umum 

Data ini dapat menganalisa proyeksi penduduk untuk menentukan 

besarnya timbulan sampah dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. 

3. Data area beresiko sanitasi di sektor persampahan 

Data ini menganalisa beberapa wilayah pelayanan persampahan di 

wilayah perencanaan. 

3.8.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengambilan sampel dan pengukuran sampel timbulan sampah ini dilakukan 

sesuai dengan metode SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan 

Pengukuran Contoh Timbulan Dan Komposisi Sampah Perkotaan. Berikut 

langkah-langkah pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi 

sampah, yaitu: 

1. Pengambilan Sampel  

a. Lokasi  

Lokasi pengambilan contoh timbulan sampah dibagi menjadi 2 

kelompok 

utama, yaitu: 

 perumahan yang terdiri dari: 

1) permanen pendapatan tinggi; 

2) semi permanen pendapatan sedang; 

3) non permanen pendapatan rendah 

 non perumahan yang terdiri dari: 

1) toko; 

2) kantor; 
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3) sekolah; 

4) pasar; 

5)  jalan; 

6) hotel; 

7) restoran, rumah makan; 

8) fasilitas umum lainnya. 

b. Cara Pengambilan 

Pengambilan contoh sampah dilakukan di sumber masing-masing 

perumahan dan non-perumahan. Teknik pengambilan sampel dilakukan 

secara proporsional random sampling selama 8 hari berturut-turut, 

kemudian membagikan kantong plastik yang sudah diberi tanda kepada 

sumber sampah 1 hari sebelum, kemudian mengumpulkan kantong plastik 

yang sudah terisi sampah, mengangkut seluruh kantong plastik ke tempat 

pengukuran, menimbang kotak pengukur, menuang secara bergiliran 

sampah ke kotak pengukur, menghentak 3 kali kotak pengukur dengan 

mengangkat kotak pengukur 20-30 cm, mengukur dan mencatat volume 

sampah, menimbang dan catat berat sampah, kemudian memilah sampah 

berdasarkan komponen sampah berdasarkan komponen komposisi 

sampah, menimbang dan mencatat berat sampah.  

c. Jumlah Contoh 

Pengambilan contoh timbulan sampah perumahan di kawasan 

perkotaan dilakukan secara acak strata dengan jumlah sebagai berikut: 

1. Jumlah contoh jiwa dan kepala keluarga (KK) dapat dilihat pada tabel 

3.1 yang dihitung berdasarkan rumus 1 dan 2 di bawah ini. 

S = .........................................................................................(3.1) 

dimana: 

S = Jumlah contoh (jiwa) 

Cd = Koefisien perumahan 

Cd = Kota besar / metropolitan 

Cd = Kota sedang / kecil / IKK 

Ps = Populasi (jiwa) 

K .............................................................................................(3.2) 
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dimana: 

K = Jumlah contoh (KK) 

N = Jumlah jiwa per keluarga = 5 

2. Jumlah contoh timbulan sampah dari perumahan adalah sebagai berikut: 

a. contoh dari perumahan permanen = ( 1 x jumlah KK) 

b. contoh dari perumahan semi permanen = ( 2 x jumlah KK ) 

c. contoh dari perumahan non permanen = ( 3 x jumlah KK) 

dimana: 

S1 = Proporsi jumlah KK rumah permanen dalam (%) 

S2 = Proporsi jumlah KK rumah semi permanen dalam (%) 

S3 = Proporsi jumlah KK rumah non permanen dalam (%) 

S = Jumlah contoh jiwa 

Tabel 3.1 Jumlah Contoh Jiwa dan KK 

No Klasifikasi Kota Jumlah Penduduk Jumlah Contoh 

Jiwa (S) 

Jumlah KK 

(K) 

1 Metropolitan  1.000.000  2.500.000 1.000  1.500 200 -300 

2 Besar  500.000  1.000.000 700  1.000 140 - 200 

3 Sedang, Kecil, 1KK 3.000  500.000 150 - 350 30 -70 

Sumber : SNI 19-3964-1994 

3. Jumlah contoh timbulan sampah dari non perumahan dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 yang dihitung berdasarkan rumus di bawah ini.  

S = ...........................................................................................(3.3) 

dimana: 

S =Jumlah contoh masing-masing jenis bangunan non perumahan 

Cd = Koefisien bangunan non perumahan = 1 

Ts = Jumlah bangunan non perumahan 

2. Kriteria 

a. Kriteria Perumahan 

Kategori perumahan yang ditentukan berdasarkan: 

 keadaan fisik rumah dan atau; 

 pendapatan rata-rata kepala keluarga dan atau; 
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 fasilitas rumah tangga yang ada. 

b. Kriteria Non Perumahan 

Kriteria non perumahan berdasarkan: 

 fungsi jalan yaitu: 

- jalan arteri sekunder; 

- jalan kolektor sekunder; 

- jalan lokal; 

- untuk kota yang tidak melakukan penyapuan jalan minimal 500 

meter panjang jalanarteri sekunder di pusat kota; 

 kriteria untuk pasar: berdasarkan fungsi pasar; 

 kriteria untuk hotel: berdasarkan jumlah fasilitas yang tersedia 

 kriteria ntuk rumah makan dan restoran: berdasarkan jenis kegiatan 

 kriteria untuk fasilitas umum: berdasarkan fungsinya. 

Tabel 3.2 Jumlah Contoh  Timbulan Sampah dari Non Perumahan 

No 
Lokasi Pengambilan 

Contoh 

Klasifikasi Kota 

Kota 

Metropolitan 

Kota Besar Kota Sedang 1 KK 

1 Toko  3  30  10  13 5  10  3  5  

2 Sekolah 13  30 10  13 5  10 3  5 

3 Kantor  13  30  10  13 5  10 3  5 

4 Pasar 6  15  3   6 1  3  1 

5 Jalan 6  15  3  6  1  3  1 

Sumber: SNI 19-3964-1994 

3. Frekuensi 

Pengambilan contoh dapat dilakukan dengan frekwensi sebagai berikut: 

a. pengambilan contoh dilakukan dalam 8 hari berturut-turut pada lokasi 

yang sama, dan dilaksanakan dalam 2 pertengahan musim tahun 

pengambilan contoh; 

b. butir (a) dilakukan paling lama 5 tahun sekali.  

4. Pengukuran dan Perhitungan  

Pengukuran dan perhitungan contoh timbulan sampah harus mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 
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a. satuan yang digunakan dalam pengukuran timbulan sampah adalah: 

 volume basah (asal) : liter/unit/hari 

 berat basah (asal) : kilogram/unit/hari 

b. satuan yang digunakan dalam pengukuran komposisi sampah adalah 

dalam % berat basah/asal; 

c. jumlah unit masing-masing lokasi pengambilan contoh timbulan sampah 

(u), yaitu: 

 perumahan: jumlah jiwa dalam keluarga; 

 toko: jumlah petugas atau luas area; 

 sekolah: jumlah murid dan guru; 

 pasar: luas pasar atau jumlah pedagang; 

 kantor: jumlah pegawai; 

 jalan: panjang jalan dalam meter; 

 hotel: jumlah tempat tidur; 

 restoran: jumlah kursi atau luas area; 

 fasilitas umum lainnya: luas area. 

d. metode pengukuran contoh timbulan sampah, yaitu: 

 sampah terkumpul diukur volume dengan wadah pengukur 40 liter 

dan ditimbang beratnya; dan atau 

 sampah terkumpul diukur dalam bak pengukur besar 500 liter dan 

ditimbang beratnya, kemudian dipisahkan berdasarkan komponen 

komposisi sampah dan ditimbang beratnya. 

e.  perhitungan besaran timbulan sampah perkotaan berdasarkan: 

 rata-rata timbulan sampah perumahan; 

 perbandingan total sampah perumahan dan non perumahan. 

3.8.2  Perhitungan Jumlah Sampel  

1. Domestik 

Jumlah penduduk Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung ialah 51.578 

jiwa pada tahun 2019  (Bandar Lampung dalam angka, 2020). Berikut ini hasil 

perhitungan sektor domestik (SNI 19-3964-1994) yaitu: 
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Data awal : 

- Kecamatan  : Rajabasa  

- Luas daerah (km2) : 13,53 km2 

- Jumlah penduduk : 51.578 jiwa  

- Kepadatan penduduk : 3 683 

- Jumlah jiwa per KK (n) = 5  

- Proporsi jumlah KK rumah permanen/pendapatan tinggi (S1) = 25% 

- Proporsi jumlah KK rumah semi permanen/pendapatan sedang (S2) = 30% 

- Proporsi jumlah KK rumah non permanen/pendapatan rendah (S3) = 45% 

a. Jumlah contoh jiwa  

Ps  = Jumlah Jiwa Kecamatan Rajabasa 

  = 51578 jiwa  

S   

  =  

  = 113,5539  114 jiwa 

Dimana :  

S = Jumlah contoh (jiwa) 

Ps = Populasi (jiwa) 

Cd = Koefisien perumahan 

Cd Kota metropolitan dan besar = 1 

Cd Kota sedang dan kecil = 0,5 

K =  =  = 22,8  23 KK 

b. Jumlah contoh timbulan sampah dari perumahan 

 Rumah Permanen = S1 x KK = 25% x 23KK  rumah 

 Rumah semi permanen : S2 x KK = 30% x 23KK = 6,9  

 Rumah non permanen : S3 x KK = 45% x 23KK = 10,35  

Maka total rumah yang disampling ialah 6+7+10= 23 Rumah (Sesuai). 

2. Non Domestik 

Dari data statistik Kecamatan  Rajabasa (2018), jumlah pasar yang ada di 

Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung Terdapat 2 pasar, dan jumlah 
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warung makan terdapat 7. Berikut ini perhitungan jumlah sample non domestik 

berdasarkan  SNI 19-3964-1994: 

S = Cd x s 

Keterangan:  

S =Jumlah contoh masing-masing jenis bangunan non perumahan 

Cd = Koefisien bangunan non perumahan = 1 

Ts = Jumlah bangunan non perumahan 

a. Pasar  

S   

 = 1 x 2 = 1,4   1 unit 

b. Rumah Makan 

S   

= 1 x 52 =7,2  7 unit 

Sehingga total sampel non domestik adalah 8 unit.  

3.8.3 Perhitungan Jumlah Timbulan  

a. Proyeksi jumlah penduduk  

Proyeksi jumlah penduduk dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu:  

- Metode Aritmatik 

Pn = Po+Ka(Tn-To)............................................................................ (3.3) 

- Metode Geometrik 

Pn = Po (1 + r) ................................................................................... (3.4) 

- Metode Least Square 

Y = a + bX ......................................................................................... (3.5) 

b. Proyeksi timbulan Sampah  

Dari hasil proyeksi jumlah penduduk dengan kurun waktu 10 tahun. Sehingga 

diperoleh nilai besarnya timbulan sampah, yang dapat ditulis dengan rumus 

matematis sebagai berikut:  

Qn = Qt (1+P)  

Dimana : 

Qn: timbulan sampah pada n tahun mendatang 

Qt : timbulan sampah pada tahun awal perhitungan 
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P : Laju pertumbuhan penduduk 

3.8.4 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Rencana anggaran biaya suatu bangunan adalah perhitungan banyaknya 

biaya yang diperlukan (bahan dan upah) untuk menyelesaikan bangunan tersebut. 

Berikut ini merupakan bagian rencana anggaran biaya dari perencanaan TPS 3R: 

1. Upah tenaga kerja tergantung dari masing-masing keahlian, dan dihitung 

per hari kerja yaitu 8 jam/hari. Upah tenaga kerja di dapat di lokasi, 

dikumpulkan dan di catat dalam satu daftar yang dinamakan daftar harga 

satuan upah setempat. Analisa Harga Satuan Pekerja (AHSP) yang 

digunakan adalah harga satuan Triwulan III 2019 Kota Bandar Lampung 

(Cipta Karya, 2019). 

2. Harga bahan/material untuk pelaksanaan fisik didasarkan pada setiap 

daerah/lokasi masing-masing (berdasarkan hasil survei di lokasi masing-

masing). Untuk Harga material untuk pelaksana didapat dari Basic Price 

Bandar Lampung tahun 2019 Triwulan III.  

3. Harga satuan upah dan bahan/material untuk dasar perhitungan biaya 

perencanaan didasarkan harga satuan setempat. Analisa harga satuan 

pekerjaan adalah perhitungan analisa untuk mendapatkan harga satuan 

pekerjaan dengan menggunakan analisa SNI. 

4. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah yang 

dihitung/berdasarkan analisa SNI. 

5. Volume pekerjaan adalah besar volume atau kubikasi suatu pekerjaan 

yang dihitung berdasarkan gambar bestek dan gambar detail. Volume 

pekerjaan yang dihitung yaitu volume pekerjaan persiapan, pemasangan 

bowplank, pekerjaan galian tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan lantai 

kerja, volume pekerjaan kolom, volume pekerjaan balok, volume 

pekerjaan atap,  pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan pasangan keramik, 

dan pekerjaan pasangan kusen pintu dan kusen jendela.  

3.8.5 Perencanaan TPS 3R 

Dalam perencanaan TPS 3R,  yang perlu  dilakukan dapat dilihat pada  

Tabel 3.3 sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Perencanaan TPS 3R 

Langkah Perencanaan Hasil 

1. Luas lahan yang diperlukan 
untuk pembangunan TPS 3R 

Dimensi TPS 3R  

2. Hasil Perhitungan Jumlah 
Komposisi Sampah 

Jenis pengolahan sampah yang akan diterapkan, 
yaitu: 
a. Sampah Anorganik 

plastik : digiling menjadi biji plastik 
anorganik : di jual ke pengepul  

b. Sampah Organik 
sampah basah domestik dan non domestik 
diolah menjadi pupuk kompos 

3. Hasil Perhitungan Volume 
Timbulan Sampah 

Untuk menentukan dimensi TPS 3 R yang akan 
dibangun di wilayah perencaanaan yang meliputi : 
a. Panjang, lebar dan tinggi TPS 
b. Dimensi bangunan penunjang 

 

3.8.6 Penggambaran Detail TPS 3R 

Berikut ini pengerjaan gambar TPS 3R dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 Detail Penggambaran TPS 3R 

Tahapan Penggambaran TPS 3R Hasil 

1. Layout TPS 3R Gambar kerja lokasi pembangunan TPS 3R, yang 
meliputi : 
a. Area penerimaan sampah 
b. Area pencacahan dan pengomposan sampah 
c. Area penyaringan 
d. Area pengemasan 
e. Wadah sampah residu 
f. Area penyimpanan barang  
g. Area Pengolahan plastik  
h. Area pencucian 

2. Denah TPS 3R Gambar kerja unit TPS 3R 
3. Bangunan Tampak Gambar bangunan tampak depan 

Gambar bangunsn tampsk samping kanan 
Gambar bangunan tampak samping kiri 
Gambar bangunan tampak belakang 

4. Sarana Penunjang  Gambar sarana penunjang yang meliputi: 
a. Kantor 
b. Kamar mandi 
c. Pos jaga 
d. Garasi Container 
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3.8.7 Spesifikasi Teknis Pekerjaan  

Spesifikasi teknis pekerjaan dibutuhkan untuk perencanaan TPS 3R dan 

Pengolahannya yang berfungsi untuk mengetahui rincian pekerjaan  dan 

perlengkapan. Dalam perencanaan TPS 3R terdapat beberapa pekerjaan yang 

dilakukan, seperti pengadaan peralatan-peralatan, bahan- bahan utama dan bahan 

bahan pembantu yang menunjang kinerja TPS 3R dapat dilihat pada tabel 3.5 

sebagai berikut:  

Tabel 3.5 Spesifikasi Teknis Pekerjaan 

Tahapan Hasil 

1. Pekerjaan pembangunan TPS 3R 

dan sarana penunjang 

Ukuran panjang, lebar dan tinggi bangunan 

TPS 3R 

2. Peralatan  Spesifikasi Mesin Pencacah, Komposter, dan 

mesin pengolahan biji plastik.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kondisi Eksisting Pengolahan Sampah  

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km2 yang terdiri dari 20 

Kecamatan yaitu Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Teluk Berung 

Selatan, Bumi Waras, Panjang, Tanjung Karang Timur, Kedamaian, teluk Betung 

Utara, Tanjung Karang Pusat, Enggal, Tanjung Karang Barat, Kemiling, 

Langkapura, Kedaton, Rajabasa, Tanjung Senang, Labuhan Ratu, Sukarame, 

Sukabumi dan Way Halim (BPS, 2019). 

Dari hasil wawancara dengan kepala seksi bagian pengembangan teknologi 

dan innovasi pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung menjelaskan bagaimana kondisi pengolahan sampah di Bandar 

Lampung. Kota Bandar Lampung hanya memiliki 1 Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA), 78 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan  telah memiliki 3 bank 

sampah salah satunya yang telah beroperasi ialah bank sampah di Kecamatan 

Kemiling sedangkan 2 lainnya belum beroperasi. Sistem Pengolahan sampah di 

Bank Sampah ini ialah sampah dikumpulkan kemudian dilakukan pemilahan, 

pengomposan dan daur ulang kemudian untuk sampah residu diangkut ke Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). Dalam proses pengolahan sampah telah menggunakan 

mesin pencacah, mesin pengayak dan aerator bambu. Namun di Kecamatan 

Rajabasa belum ada perencanaan bank sampah ataupun TPS 3R.    

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung sampai saat ini masih 

menggunakan Paradigma Pengolahan sampah sistem lama yaitu sistem kumpul, 

angkut dan buang. Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung juga memiliki 3 

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yaitu TPS Upt Rajabasa, TPS Pasar 

Rajabasa Raya dan TPS Gedung meneng. Berikut ini adalah Peta Lokasi TPS di 

Kecamatan Rajabasa pada Gambar 4.1  

 

 


