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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Kerangka Penelitian  

Kerangka penelitian merupakan konsep rancangan penelitian yang saling 

berhubungan. Hal tersebut dilakukan agar penelitian bisa lebih mudah dipahami 

dan terstruktur. Kerangka penelitian disusun sebelum langkah penelitian 

dilakukan, kerangka penelitian tergolong dalam persiapan penelitian sederhana. 

Gambar 3.1 berikut merupakan gambaran atas kerangka yang dilakukan untuk 

melakukan proses penelitian ini. 
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Data Sekunder : 

1. Gambaran Umum Lokasi 
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Data Primer : 

1. Wawancara dan observasi : 

 Pemisahan 

 Peletakan  wadah 

 Pengumpulan sampah 

 Jumlah pengunjung 

2. Data sampling : 

 Timbulan sampah 

 Densitas sampah 

 Komposisi sampah 
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Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian 

3.2 Lokasi Perencanaan  

Lokasi penelitian berada di Jl. Raya Panaragan Jaya, Pulung Kencana, Tulang 

Bawang Barat, Provinsi Lampung.. Islamic Center Tulang Bawang Barat 

diresmikan pada tahun  2016 merupakan salah satu kawasan wisata spiritual-

religius yang terletak di Tulang Bawang Barat provinsi Lampung dengan total 

luas 10,5 Hektar. Lokasi Islamic Center Tulang Bawang Barat disajikan pada 

Gambar 3.2. 

A 

Analisis Data: 

1. Menganalisis timbulan dan komposisi sampah 

berdasarkan sumber dan penyebab dengan 

menggunakan data hasil sampling. 

2. Mengevaluasi pengelolaan sampah di Islamic Center 

Tulang Bawang Barat berdasarkan SNI 19-2454-

2002. 

3. Merencanakan dan memperhitungkan aspek teknis 

dan ekonomi pengelolaan sampah di Islamic Center 

Tulang Bawang Barat berdasarkan SNI 19-2454-

2002. 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 
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 Gambar 3. 2 Lokasi Islamic Center Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung [27] 



 

15 
 

3.3 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan yaitu timbangan 50 kg,sarung tangan, meteran, 

masker, alat tulis, Kotak densitas, sekop, plastik sampah 90x120 cm. 

3.4 Tahap Penelitian 

Penelitian ini tediri dari 3 tahap yaitu persiapan, pengumpulan data, dan analisis 

data. 

3.4.1 Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap awal sebelum dimulainya proses 

pengumpulan dan analisis data. Tahap persiapan terdiri dari tahap 

administrasi, pengumpulan studi literaratur terkait penelitian, survei 

pendahuluan, mengidentifikasi masalah, penentuan metode sampling, dan 

persiapan peralatan. 

3.4.2 Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data terdapat 2 jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan informasi utama yang didapatkan dari 

survei pengamatan dan pengukuran langsung. Sedangkan, data sekunder 

adalah informasi pendukung yang diperoleh dari seperti buku, jurnal ilmiah, 

dan peraturan terkait. 

1. Data Primer 

Data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini didapatkan dari 

hasil wawancara dan sampling yang dilakukan. Data primer yang 

dibutuhkan pada penelitian ini diantaranya berupa timbulan, 

komposisi, densitas sampah yang dilakukan pengukuran selama 8 hari. 

a. Wawancara dan Observasi 

Pada penelitian ini sasaran  yang akan diajukan pertanyaan 

yaitu para petugas kebersihan yang bekerja dan pengelola 

Islamic Center Tulang Bawang Barat. Data yang dibutuhkan 

dari hasil wawancara berupa pemisahan  jenis sampah, 

peletakan tempat sampah, harga jual beli sampah anorganik 
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seperti botol plastik, kaleng, kardus dan sebagainya, serta 

sistem pengumpulan sampah. 

b. Sampling 

Berdasarkan SNI 19-3964-1994 lama waktu pengambilan 

sampel sampah dilakukan 8 hari. Peralatan yang akan digunakan 

yaitu  plastik sampah, timbangan pegas 50 kg , kotak densitas,  

masker, sekop, dan sarung tangan. Jenis pengambilan sample 

yang akan dilakukan dalam penenlitian ini yaitu: 

1) Penentuan Timbulan Sampah 

Pelaksanaan pengukuran timbulan sampah dilakukan di TPS 

yang ada di Islamic Center Tulang Bawang Barat. Penentuan 

timbulan sampah berlandaskan pada SNI 19-2454-2002 yaitu 

dengan cara meletakkan kantong plastik berukuran 90x120 cm 

yang telah diberi tanda pada lokasi penghasil sampah. Sampling 

timbulan dilakukan selama 8 hari. Persamaan yang digunakan 

untuk menghitung timbulan sampah yaitu menggunakan 

Persamaan 2.1 dan 2.2. 

2) Penentuan Komposisi Sampah 

Pengambilan sample terkait komposisi sampah dilakukan 

selama 8 hari. Dalam pemilahan, sampah dibagi berdasarkan 

jenis yaitu organik, anorganik, dan residu. Komposisi sampah 

disajikan berdasarkan persen (%) berat sampah.  Persamaan 

yang digunakan untuk menentukan komposisi sampah dapat 

dilihat pada Persamaan 2.3: 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang diperlukan pada perencaan didapatkan dari 

sumber yang berkaitan diantaranya gambaran umum kawasan wisata 

Islamic CenterTulang Bawang  Barat yang meliputi luas, sistem 

pengelolaan persampahan yang telah dilaksanakan, jumlah fasilitas, 

dan master plan Islamic Center Tulang Bawang Barat.  
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3.4.3 Analisis Data 

Analisis data dilakukan agar tujuan dari perencanaan tercapai yaitu 

menganalisis jumlah timbulan, komposisi, serta merencanakan aspek 

pengelolaan terhadap sampah yang efektif. Metode analisis yang yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan perhitungan terkait 

timbulan, komposisi, dan densitas sampah yang mengacu pada  SNI 19-3964-

1994 dan SNI 19-2454-2002. Data-data yang telah terkumpul akan dilakukan 

analisis berdasarkan sumber, jenis, dan penyebab yang disajikan 

menggunakan grafik atau diagram dengan tujuan data mudah dipahami 

sehingga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam perencanaan aspek teknis 

pengelolaan sampah.  

3.5 Tahap Perencanaan Pengelolaan Sampah 

Pada tahap ini akan dilakukan perencanaan terkait pengelolaan sampah yang 

meliputi: 

4. Pewadahan  

Persyaratan pewadahan sampah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 meliputi jumlah sarana yang harus sesuai 

jenis pengelompokan sampah, wadah harus diberi label atau tanda, dan 

dibedakan berdasarkan bahan, warna, dan bentuk. Direncanakan terdapat 3 

jenis wadah yaitu wadah organik, anorganik, dan residu. Penentuan volume 

untuk mengukur kapasitas dilakukan dengan menggunakan nilai tertinggi dari 

volume sampah organik ataupun daur ulang. Perhitungan volume dapat 

menggunakan Persamaan 3.1. 

Volume = 
                               

                  
 .........................................................(3.1) 

Perhitungan kapasitas wadah yang diperlukan dapat menggunakan Persamaan 

3.2. 

Kapasitas= 2 x v. dipilih  x fr pengumpulan x faktor volume tambahan  ...(3.2) 

Ukuran wadah sampah direncanakan berdasarkan total kapasitas sampah yang 

timbul per harinya dengan peletakan wadah berdasarkan sumber timbulnya 
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sampah sedangkan peletakan wadah sampah pada lahan terbuka direncanakan 

pada tiap jarak ±100 m. 

5. Pengumpulan 

Perencanaan pengumpulan sampah mengacu pada SNI 19-2454-2002 yang 

meliputi alat pengumpulan,dan  rute pengumpulan. alat pengumpulan 

direncanakan berupa motor tossa dengan dimensi  2,5 x 1,7x 1,1 m. 

Perencanaan rute pengumpulan sampah dilakukan sesuai  lokasi sumber 

sampah. 

6. Pemindahan 

Lokasi pemindahan sampah direncanakan berdasarkan lahan yang telah ada di 

Islamic Center Tulang Bawang. Perencanaan meliputi area penerimaan sampah 

dan area penyimpanan sampah yang akan diangkut. Persamaan yang digunakan 

untuk lokasi pemindahan yaitu: 

                        
  

    
 

                    
...........................................................................(3.3) 

7. Pengolahan  

Pengolahan sampah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi jumah sampah yang  akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) dengan beberapa cara yaitu pencacahan, pemilahan, dan pengomposan. 

Beberapa kategori sampah yang ada dari kegiatan di Islamic Center Tulang 

Bawang Barat masih memiliki nilai ekonomi seperti sampah berupa botol, 

kertas, dan plastik. Terdapat 3 opsi rencana pengolahan sampah yang meliputi 

pengomposan bagi sampah organik, pemilahan dan pencacahan untuk sampah 

anorganik. 

3.6 Perhitungan Nilai Ekonomi Pengolahan Sampah 

Perhitungan nilai ekonomi sampah bertujuan untuk mengetahui pengolahan yang 

lebih menguntungkan dari segi ekonomi dengan cara mengetahui nilai keuntungan 

dari teknologi pengolahan yang direncanakan. Nilai keuntungan pengolahan 

sampah dengan teknik komposting dapat diketahui dengan cara mengitung biaya 

produksi, harga jual, dan keuntungan. Biaya yang dikeluarkan untuk produksi 

kompos perhari berkisar Rp.322,00/kg dengan tiap kompos dijual perkilo seharga 
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Rp.700/kg [28]. Untuk menghitung biaya produksi, harga jual, dan nilai 

keuntungan dapat menggunakan persamaan: 

Dana produksi = Produk Akhir yang dihasilkan x biaya produksi .................(3.4) 

Harga jual  = Produk akhir x Harga jual ..........................................(3.5) 

Untung yang didapat  = Harga jual – Biaya produksi .....................................(3.6) 

Nilai keuntungan untuk teknik daur ulang langsung ditentukan dari jenis sampah 

yang akan dijual ke pengepul dan total berat materialnya. Harga jual barang per 

kilo akan diketahui dari pengepul yang ada di sekitar Islamic Center Tulang 

Bawang Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


