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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah adalah  sisa-sisa yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia [1]. 

Sampah dapat berasal dari berbagai kegiatan seperti rumah tangga, kegiatan 

komersil, industri, rumah sakit, serta penyapuan jalan dan taman [2]. Sampah jenis 

rumah tangga perlu dilakukan pengelolaan dengan cara pengurangan dan 

penanganan sampah yang berwawasan lingkungan [1]. 

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terdapat pada sektor 

wisata dan belum ditangani dengan maksimal. Hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan upaya pengelolaan sampah yang dilakukan tidak sebanding dengan 

jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Upaya pengelolaan sampah seperti 

lokasi pembuangan, pembiayaan, dan cara pengolahan sampah merupakan 

beberapa faktor yang membuat permasalahan sampah di Indonesia belum 

ditangani dengan baik. 

Kegiatan yang terdapat pada sektor wisata akan berpengaruh pada lingkungan 

ataupun kesehatan manusia yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, 

Dampak positif berupa perkembangan ekonomi bagi wisata dan pedagang pada 

kawasan wisata tersebut akan meningkat. Sedangkan, dampak negatif yang 

ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan pencemaran bagi manusia ataupun 

lingkungan sekitar karena sampah yang ada pada kawasan tersebut[3]. Dalam 

upaya mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata 

maka suatu kawasan wisata perlu didukung dengan penyediaan fasilitas terkait 

pengelolaan sampah. 

Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat sebuah fasilitas umum yang dapat 

diperuntukkan bagi pengunjung untuk beribadah dan wisata  yaitu Islamic Center 

Tulang Bawang Barat. Jumlah pengunjung yang datang pada saat hari libur dapat 

mencapai ribuan orang[4].  
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Permasalahan yang ada terkait sampah di Kawasan Wisata Islamic Center TBB 

berdasarkan wawancara dengan pengelola adalah sampah yang timbul hanya 

sekedar ditumpuk dan dibakar di lahan belakang tanpa dilakukan upaya 

pengolahan. Sampah yang dihasilkan dari kawasan Islamic Center TBB tidak 

dibawa ke TPA. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat konflik terhadap 

masyarakat sekitar TPA yang terganggu akibat dari sampah TPA yang dekat 

dengan pemukiman sehingga menyebabkan angka DBD yang tinggi pada wilayah 

tersebut. Diperlukan perencanaan terkait sistem pengelolaan sampah pada 

kawasan Wisata Islamic Center TBB dikarenakan jumlah timbulan sampah yang 

tidak dilakukan pengolahan akan mengakibatkan berbagai dampak buruk bagi 

manusia dan lingkungan sekitar seperti timbulnya berbagai penyakit, saluran air 

akan tersumbat, terjadinya pencemaran air dan tanah akibat dari air lindi, serta 

mengganggu keindahan. Untuk mengantisipasi permasalahan sampah  yang akan 

mengakibatkan pencemaran yang semakin parah dikemudian hari, perlu dilakukan 

upaya pengelolaan dan pengolahan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah di 

kawasan Islamic Center TBB dapat dikatakan belum menerapkan standar  yang 

ramah lingkungan, oleh karena itu diperlukan perencanaan pengelolaan sampah 

yang efektif pada lokasi ini.  

Data terkait hasil timbulan, dan komposisi sampah pada suatu kawasan dapat 

dijadikan  landasan untuk merencanakan sistem persampahan, seperti pewadahan, 

pengumpulan, pengangkutan, dan desain fasilitas pengolahan [2]. Oleh sebab itu 

diharapkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat mengatasi masalah 

sampah yang ada dan dapat dijadikan pedoman atau referensi perencanaan 

pengolahan sampah di Islamic Center Tulang Bawang Barat yang lebih baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka didapatkan beberapa permasalahan yang terjadi 

di kawasan Islamic Center TBB yaitu: 

1. Bagaimana hasil timbulan sampah di Islamic Center Tulang Bawang Barat 

setelah dilakukan pengukuran? 

2. Bagaimana jenis komposisi sampah yang terdapat pada kawasan Islamic 

Center Tulang Bawang Barat setelah dilakukan pengukuran? 
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3. Apakah pengelolaan sampah di Islamic Center Tulang Bawang Barat telah 

sesuai berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik 

Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan? 

4. Bagaimanakah perencanaan aspek teknis dan ekonomi pengelolaan 

persampahan kawasan Islamic Center Tulang Bawang Barat? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian Tugas Akhir ini yaitu untuk menyusun perencanaan 

pengelolaan sampah di Islamic Center Tulang Bawang Barat. Sedangkan, tujuan 

dari penelitian ini yaitu:  

1. Menganalisis timbulan sampah di Islamic Center Tulang Bawang Barat;  

2. Menganalisis komposisi sampah di Islamic Center Tulang Bawang Barat;  

3. Mengevaluasi pengelolaan sampah di Islamic Center Tulang Bawang 

Barat berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik 

Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan; 

4. Merencanakan aspek teknis pengelolaan persampahan di Islamic Center 

Tulang Bawang Barat dan memperhitungkan nilai dari aspek ekonomi 

pengolahan sampah. 

1.4  Ruang Lingkup Tugas Akhir 

Ruang lingkup dari perencanaan ini adalah: 

1. Lokasi penelitian berada di Kawasan Islamic Center Tulang Bawang 

Barat. 

2. Penentuan timbulan sampah, komposisi sampah, dan frekuensi sampling 

mengacu pada SNI-19-3694-1994 tentang Metode Pengambilan dan 

Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. 

3. Sumber sampah ditentukan berdasarkan kegiatan yang ada di Islamic 

Center Tulang Bawang Barat yaitu berasal dari balai adat, taman, masjid, 

dan aktivitas di danau buatan. 

4. Komposisi sampah yang dilakukan pengukuran pada tugas akhir ini non 

B3 berupa sampah organik, anorganik, dan residu. Sampah organik (sisa 

makanan, dan sampah taman). Sampah anorganik meliputi kertas, kardus, 
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plastik kemasan, kantong plastik, botol plastik, mika, styrofoam, tissue dan 

kaleng. Sampah residu berupa pampers/bekas popok bayi. 

5. Perencanaan aspek teknis operasional yang dilakukan yaitu berupa sistem 

pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengolahan sampah. 

6. Perencanaan pengelolaan sampah mengacu pada SNI 19-2454-2002, 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013, dan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat No. 8 Tahun 2018. 

7. Perhitungan aspek ekonomi berupa keuntungan besaran harga yang 

diperoleh dari pengolahan sampah yang telah direncanakan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan 

tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisikan dasar teori dan referensi yang berhubungan dengan 

penelitian terkait perencanaan pengelolaan sampah.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini berisikan diagram alir yang menjelaskan tahapan pengumpulan data, 

teknis sampling, serta lokasi dan waktu penelitian.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil yang telah didapatkan selama pengambilan sample 

dan dilakukan pembahasan serta analisis lebih lanjut terhadap hasil yang telah 

didapatkan.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya.  


