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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai hal-hal mendasar dalam penelitian yang 

akan dilakukan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, kerangka 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terus meningkat, proporsi 

penduduk perkotaan juga akan semakin bertambah dan menyebabkan fenomena 

urbanisasi baik dalam aspek ekonomi, lingkungan, sosial, kependudukan, dan 

lainnya. Bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas masyarakat yang beragam 

akan berbanding lurus dengan volume timbulan dan komposisi sampah yang 

dihasilkan. Setiap tahun, setiap kota di dunia sekurang-kurangnya menghasilkan 

sampah hingga 1,3 miliar ton. Bank Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2025 

jumlah ini akan bertambah hingga 2,2 miliar ton (Narulah, 2020). Data tentang 

sampah nasional juga cukup membuat resah, Indonesia berada pada peringkat 

kedua di dunia penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok (Jambeck et 

al, 2015). Menurut Riset Greeneration, organisasi non-pemerintah yang telah 10 

tahun mengikuti isu sampah, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan hingga 

700 kantong plastik per tahun (Latief, 2016). Permasalahan sampah di perkotaan 

indonesia masih merupakan salah satu masalah penting yang tidak kunjung juga 

ditemui akhir dari solusi penanganannya.  

Sebagian orang masih memandang permasalahan sampah sebagai masalah yang 

sederhana dan mudah ditangani (Raisa, 2021). Namun, faktanya justru tidak 

semudah itu, masalah sampah perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu 

mengingat bahwa sampah berkaitan dengan segala aktivitas makhluk hidup yang 

bukan hanya terdiri atas manusia saja, tetapi juga interaksi makhluk hidup dan 

keadaan alam lainnya. Jika dibiarkan begitu saja maka volume sampah terus 

mengalami peningkatan dengan komposisi yang semakin beragam. Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu sistem pengelolaan sampah yang tepat agar penyelesaian 
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permasalahan bisa diselesaikan tidak hanya pada hulu atau hilirnya saja, melainkan 

secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang berkesinambungan. 

Pengelolaan persampahan menjadi agenda permasalahan utama yang dihadapi oleh 

hampir seluruh wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Bandar Lampung. 

Kota Bandar Lampung adalah salah satu kota yang merupakan pusat aktivitas 

masyarakat Provinsi Lampung diantaranya pusat pemerintahan, pembangunan, dan 

perekonomian sehingga Kota Bandar Lampung menjadi tujuan yang paling 

diminati oleh masyarakat Provinsi Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km2 yang terdiri dari 

20 kecamatan dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya.  

Sebagai salah satu kota di Indonesia, fenomena urbanisasi juga terjadi di Kota 

Bandar Lampung sehingga mengakibatkan jumlah penduduk terus bertambah dan 

aktivitasnya menjadi semakin beragam dan meningkat. Pada Tahun 2020, Kota 

Bandar Lampung memiliki penduduk yang berjumlah berjumlah 1.166.066 jiwa 

dan Bappeda dalam RP3KP memprediksikan bahwa jumlah tersebut akan terus 

bertambah dan mencapai 1.548.329 jiwa pada sepuluh tahun mendatang. Tingginya 

aktivitas penduduk di Kota Bandar Lampung secara tidak langsung akan 

mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan SNI 19-2454-2002 

tentang Pengelolaan Sampah di Perkotaan, jumlah produksi sampah yang bisa 

dihasilkan oleh kota Bandar Lampung yakni sebesar 2,5 L/ jiwa/ hari dengan berat 

setiap liternya mencapai 2.4 kg. Dengan angka tersebut maka total sampah yang 

diproduksi setiap harinya di Kota Bandar lampung mencapai 946,35 ton/hari.  

Salah satu permasalahan yang mendasar di Kota Bandar Lampung adalah masalah 

penanggulangan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, baik secara 

individu maupun kelompok. Bandar lampung memiliki satu TPA yang berlokasi di 

Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat yang masih menerapkan 

metode open dumping. Hal itu bertentangan dengan UU No.8 Tahun 2018 yang 

menyatakan bahwa TPA kategori kota besar wajib minimal menggunakan sistem 

Sanitary Landfill dan mengharuskan memroses sampah agar aman bagi lingkungan 

dan manusia. Penerapan metode open dumping tersebut pada akhirnya dapat 
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menimbulkan dampak negatif berupa air lindi yang mencemari pemukiman sekitar,  

pencemaran gas metana yang bisa menyebabkan kebakaran dan efek gas rumah 

kaca 21 kali lebih besar daripada emisi karbon dioksida, serta beresiko tinggi 

terhadap timbulnya hama dan penyakit (Darwati, 2006). Selain itu, upaya 

pengolahan yang dilakukan juga sangat minim, bahkan hampir dikatakan tidak ada. 

Hingga saat ini upaya pengolahan tersebut hanya sebatas pengomposan pada 

beberapa sampah pasar saja. Hal tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan mengingat 

jumlah sampah yang dihasilkan bertambah sedangkan lahan TPA yang tersedia 

bersifat tetap. 

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, salah satu tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah agar 

mengurangi volume sampah yang ditampung pada Tempat Pemrosesan Akhir 

(TPA) serta mencegah dampak kerusakannya terhadap lingkungan dan masyarakat. 

Pengurangan sampah dapat diwujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat 

maupun pihak pengelola sampah, sehingga pengelolaan persampahan bukan hanya 

urusan pihak pemerintah saja namun penanganannya membutuhkan partisipasi 

masyarakat secara luas, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kota Bandar 

Lampung masih mengandalkan pemerintah sebagai aktor utama dalam penanganan 

sampah. Hal ini terlihat dari sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan 

sistem pengelolaan yang difasilitasi pemerintah, walaupun sebagian besar 

masyarakat mengetahui jika pada akhirnya tidak seluruh sampah berhasil diangkut 

dan dikelola dengan baik. Diperlukan perubahan paradigma lama dalam 

pengelolaan sampah, dimana sampah bukan hanya menjadi tugas petugas 

kebersihan semata, melainkan memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai 

penghasil utama timbulan sampah tersebut. 

Pengelolaan sampah juga masih dilakukan dengan menerapkan cara konvensional, 

dimana sampah hanya dikumpulkan dan langsung dibuang ke tempat pembuangan 

akhir tanpa adanya pengolahan dan integrasi antar sistemnya. Akibatnya, usia dan 

kemampuan TPA untuk beroperasi terus menurun secara drastis. Padahal di era 

yang semakin maju ini pemecahan permasalahan sampah terus berkembang, baik 

dari segi penerapan inovasi dan teknologi maupun teknis operasionalnya. Seperti 

dengan adanya bank sampah elektronik berbasis masyarakat, tungku sanira proyek 
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PUPR, dan masih banyak inovasi terbaru pengelolaan sampah lainnya. Kemajuan 

tersebut seharusnya bisa diintegrasikan dan dikolaborasikan dengan metode lama 

sistem pengelolaan sampah yang hingga sekarang masih saja diterapkan secara 

mentah. 

Sebagai contoh, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali menerapkan inovasi 

pengelolaan sampah yaitu program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Listrik 

Kerakyatan yang merupakan program pengolahan limbah organik, seperti 

dedaunan, rumput, dan pepohonan untuk kemudian dijadikan sumber energi 

ekonomi alternative (klungkungkab.co.id, 2019). Salah satu produk unggulannya 

adalah produksi briket bahan bakar dari fermentasi cacahan sampah organik dan 

anorganik yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan Indonesia 

Power dan STT PLN untuk program waste to energy yaitu briket sebagai sumber 

energi biomassa karena sampah organik paling dominan tiap hari (Murdianto, 

2020). Tidak hanya itu, sampah organik yang berasal dari rumah tangga juga dapat 

diolah menjadi pakan ikan yang bisa diperjualbelikan. Akibatnya permasalahan 

sampah bisa di atasi sekaligus memberikan multiplier effect pada ekonomi 

masyarakat dan sumber daya energi daerahnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

strategi optimalisasi sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung 

melalui perencanaan sistem yang terintegrasi dengan inovasi dan teknologi terkini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung akan berdampak pada 

semakin banyaknya aktivitas dan kegiatan yang berjalan di dalamnya. Hal itu 

berdampak pula pada timbulan sampah yang semakin banyak dan beragam, namun 

sistem pengelolaan persampahan yang saat ini diterapkan belum optimal. Selain itu, 

pengelolaan sampah yang diterapkan masih menggunakan paradigma lama dimana 

sampah hanya dikumpulkan lalu dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir 

tanpa adanya partisipasi masyarakat dan integrasi antar sistemnya. Sahriwansyah 

(2019) mengatakan bahwa TPA Bakung sudah termasuk kategori kurang ideal 

untuk menampung sampah di Kota Bandar Lampung. Akibat sampah yang 

langsung dibuang membuat TPA Bakung menjadi overload, hingga tahun 2020 

TPA Bakung menampung 1000 ton sampah per hari masuk dengan 60% sampah 
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anorganik didominasi plastik dan 40% sisanya merupakan sampah organik. Tidak 

hanya sebatas pada permasalahan pengelolaan sampah di TPA, Kota Bandar 

Lampung juga mendapatkan predikat kota besar terkotor di Indonesia yang 

diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 

(Antara, 2020).  

Yarianto et al. (2005) mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat harus dimulai dengan mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola 

sampah, mengenalkan pemahaman pengelolaan sampah, dampak dari 

permasalahan, dan pengelolaan sampah. Namun, fakta yang ditemukan 

memerlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan di 

Kota Bandar Lampung masih terbilang hampir tidak ada, walaupun ada hanya 

bersifat pasif saja. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan petugas 

kebersihan semata untuk menangani timbulan sampah yang mereka hasilkan 

sendiri. Belum adanya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat Kota Bandar 

Lampung untuk secara aktif dan mandiri menangani permasalahan sampah dari 

sumbernya. 

Tidak hanya melalui partisipasi masyarakat, inovasi dan teknologi terkait 

pengelolaan persampahan juga terus berkembang di era saat ini. Inovasi dan 

teknologi tersebut antara lain seperti adanya bank sampah elektronik berbasis 

masyarakat, tempat pengelolaan sampah setempat yang sudah menerapkan 

pengolahan berbasis energi, dan inovasi lainnya yang sebenarnya akan sangat 

berdampak dalam penanganan permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung. 

Akan tetapi di Kota Bandar Lampung sendiri belum menerapkan hal tersebut, 

padahal sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang terbilang cukup lama 

menerapkannya dalam pengelolaan sampah di daerah masing-masing seperti 

Kabupaten Klungkung, Kabupaten Mataram, Kota Surabaya dan beberapa wilayah 

lainnya yang berhasil menangani permasalahan sampah melalui penerapan inovasi 

dan teknologi. Oleh karena itu terdapat pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana 

optimalisasi sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung melalui 

penerapan teknologi dan inovasi pada aspek teknik operasional dan partisipasi 

masyarakat?” 
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1.3 Tujuan dan Sasaran 

Penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui strategi optimalisasi sistem 

pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung melalui penerapan 

teknologi dan inovasi pada aspek teknik operasional dan partisipasi 

masyarakat”, dalam mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa sasaran yang akan 

dicapai, antara lain: 

1. Menghitung proyeksi timbulan sampah, sarana dan prasarana persampahan, 

serta kebutuhan lahan TPA. 

2. Mengidentifikasi sistem pengelolaan persampahan yang saat ini diterapkan di 

Kota Bandar Lampung berdasarkan aspek teknik operasional dan peran 

masyarakat. 

3. Mengidentifikasi potensi penerapan inovasi dan teknologi dalam sistem 

pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung. 

4. Merumuskan strategi optimalisasi sistem pengelolaan persampahan di Kota 

Bandar Lampung yang diintegrasikan dengan teknologi dan inovasi pada aspek 

teknik operasional dan partisipasi masyarakat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun 

manfaat secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan teori dan mengkaji 

upaya optimalisasi sistem pengelolaan persampahan berdasarkan kajian teori dalam 

aspek teknik operasional dan partisipasi masyarakat, sehingga memberikan 

kontribusi ilmiah terhadap perencanaan sistem pengelolaan persampahan di 

kawasan perkotaan terkhususnya di Kota Bandar Lampung agar mampu menjadi 

referensi baru untuk evaluasi penyediaan sistem pengelolaan sampah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

digunakan oleh masyarakat, pemerintah Kota Bandar lampung, dan stakeholder 
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terkait dalam pengambilan keputusan untuk mencapai optimalisasi sistem 

pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung melalui penerapan teknologi 

dan inovasi pada aspek teknik operasional dan partisipasi masyarakat sheingga 

dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan yang dilakukan 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup spasial, ruang lingkup 

temporal dan ruang lingkup substansial. Ruang lingkup spasial yang merupakan 

ruang lingkup wilayah atau lokasi penelitian yang dituju. Ruang lingkup temporal 

yakni ruang lingkup yang membahas tentang kurun waktu penelitian atau data 

dilaksanakan. Kemudian ruang lingkup substansial yakni ruang lingkup yang 

menitik beratkan hal yang berkaitan mengenai penelitian. 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Penelitian berada di Kota Bandar Lampung yang terletak pada 5020’ sampai dengan 

5030’ Lintang Selatan dan 105028’ sampai dengan 105037’ Bujur Timur. Kota 

Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 km2) dan luas 

perairan kurang lebih 39,82 km2 yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. 

Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dengan nama-

nama kecamatan, yakni Bumi Waras, Panjang, Tanjung Karang Timur, Tanjung 

Karang Pusat, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, 

Kedamaian, Teluk Betung Utara, Enggal, Tanjung Karang Barat, Kemiling, 

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

Sukabumi, dan Way Halim. Secara administratif Kota Bandar Lampung berbatasan 

langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten 

Pesawaran dan Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan serta 

Teluk Lampung 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Kecamatan 

Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran 
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 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan 

Berikut merupakan peta administrasi dari Kota Bandar Lampung : 
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   Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Gambar 1.2 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung 
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1.5.2 Ruang Lingkup Materi  

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini berkaitan dengan pemecahan 

permasalahan sampah perkotaan, khususnya Kota Bandar Lampung. Adapun yang 

akan diidentifikasi pertama kali adalah terkait jumlah timbulan atau volume 

sampah, kebutuhan infrastruktur, dan lahan TPA di Kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini juga mengidentifikasi sistem pengelolaan persampahan khususnya 

pada aspek teknik operasional yang erat kaitannya dengan penerapan teknologi dan 

inovasi secara teknis, serta aspek partisipasi masyarakat mengingat masyarakat 

merupakan penghasil utama sampah sejak sumbernya dan memegang peranan 

penting dalam implementasi teknologi dan inovasi agat tepat dan berkelanjutan.  

Aspek teknik operasional yang diteliti mencakup 6 komponen yaitu pewadahan, 

pengumpulan, pemindahan, pengolahan dan pemilahan, pengangkutan, serta 

pembuangan akhir. Partisipasi masyarakat yang dikaji adalah keinginan masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandar 

Lampung. Setelah itu, akan dilakukan identifikasi potensi penerapan teknologi dan 

inovasi dalam sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung dan 

keterkaitannya dengan partisipasi masyarakat sehingga dicapailah output berupa 

strategi optimalisasi sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung 

yang diintegrasikan dengan teknologi dan inovasi terkini pada aspek teknik 

operasional dan partisipasi masyarakat. 

Potensi inovasi dan teknologi yang dimaksud adalah inovasi dan teknologi dalam 

bidang pengelolaan sampah yang telah diterapkan di wilayah lain baik secara 

nasional maupun internasional. Hal tersebut mencakup digitalisasi sistem, bank 

sampah, PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), dan lain sebagainya 

menyesuaikan dengan penemuan potensi penerapan selama penelitian.  

1.5.3 Ruang Lingkup Temporal 

Ruang lingkup temporal penelitian ini sesuai dengan jangka waktu penelitian 

berdasarkan waktu masa tugas akhir berjalan, yakni selama satu tahun dalam kurun 

waktu 2020 hingga 2021. 
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1.6 Keaslian Penelitian 

Keaslian pada penelitian ini dapat dilihat berdasarkan kebaruan fokus, kebaruan 

lokus, ataupun kebaruan metode dalam penelitian. Berikut merupakan beberapa 

penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan dalam penelitian mengenai 

optimalisasi sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung melalui 

penerapan teknologi dan inovasi berbasis partisipasi masyarakat. 

Tabel I.1 Keaslian Penelitian 
Nama Jenis 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Lokasi Studi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Fokus Penelitian 

Karlita Ayu 

Suntari 

(2018) 

Tugas Akhir Kajian 

Pengelolaan 

Sampah 

Berbasis 

Masyarakat di 

Kawasan 

Perkotaan 

Ciwidey 

Kecamatan 

Ciwidey, 

Kabupaten 

Bandung, 

Provinsi Jawa 

Barat 

Metode 

deskriptif 

kualitatif 

Merumuskan arahan 

pengembangan 

pengelolaan sampah 

berbasis masyarakat 

yang dapat 

diterapkan di 

Kawasan Perkotaan 

Ciwidey melalui 

analisis kondisi 

pengelolaan 

sampah, analisis 

partisipasi 

masyarakat, dan 

analisis potensi 

masalah. 

Fadiah 

Izzah Ajrina 

(2020) 

Tugas Akhir Kinerja 

Pengelolaan 

Sampah Kota 

Bandar 

Lampung 

Berdasarkan 

Sudut Pandang 

Pemerintah 

Kota Bandar 

Lampung 

Pendekatan 

Deskriptif 

Kualitatif 

dan 

Kuantitatif 

Menganalisis dan 

mengukur kinerja 

pengelolaan sampah 

di Kota Bandar 

Lampung pada 

aspek teknik 

operasional, aspek 

kelembagaan, aspek 

pembiayaan, aspek 

hukum dan 

peraturan, aspek 

peran serta 
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Nama Jenis 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Lokasi Studi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Fokus Penelitian 

masyarakat dan 

swasta berdasarkan 

sudut pandang 

pemerintah 

Teguh 

Kristiyanto 

(2017) 

Tesis Pengelolaan 

Persampahan 

Berkelanjutan 

Berdasarkan 

Peran Serta 

Masyarakat 

Kota Kebumen 

Kota Kebumen Deskriptif 

komparatif 

Mencari dan 

menemukan bentuk 

pengelolaan 

persampahan secara 

berkelanjutan yang 

tepat ditinjau dari 

aspek peran serta 

masyarakat Kota 

Kebumen 

Ch Monica 

Sitanggung, 

Ika Bagus 

Pratiwi, dan 

Syafruddin 

(2017) 

Jurnal Perencanaan 

Sistem 

Pengelolaan 

Sampah 

Terpadu (Studi 

Kasus RW 6,7, 

dan 8 

Kelurahan 

Bandarharjo, 

Kecamatan 

Semarang 

Utara, Kota 

Semarang) 

Kelurahan 

Bandarharjo, 

Kecamatan 

Semarang 

Utara, Kota 

Semarang 

Pendekatan 

Deskriptif 

Kualitatif 

dan 

Kuantitatif 

Mengidentifikasi 

Pengelolaan sampah 

berdasarkan aspek 

teknik operasional, 

kelembagaan, 

hukum dan 

peraturan, peran 

serta masyarakat, 

dan pembiayaan 

Ana Puji 

Lestari, 

Mochamma

d Saleh 

Soeaidy, 

dan 

Abdullah 

Said (2013) 

Jurnal Program 

Inovasi 

Pengelolaan 

Sampah di Kota 

Malang 

Kota Malang Deskriptif 

melalui 

pendekatan 

kualitatif 

Mengetahui bentuk 

dan pelaksanaan 

program inovasi 

pengelolaan sampah 

di kota malang, 

mengidentifikasi 

tingkat keberhasilan 

dan dampak 

program inovasi 

sampah di Kota 
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Nama Jenis 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Lokasi Studi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Fokus Penelitian 

malang, dan 

mengidentifikasi 

faktor pendukung 

dan penghambat 

yang memengaruhi 

pelaksanaan 

program inovasi 

pengelolaan sampah 

di Kota Malang 

Hasubullah, 

Taufik 

Ashar, dan 

Nurmaini 

(2017) 

Jurnal Analisis 

Pengelolaan 

Sampah di Kota 

Subulussalam 

Kota 

Subulussalam 

Deskriptif Identifikasi 

pengelolaan sampah 

di Kota 

Subulussalam 

berdasarkan 

karakteristik 

sampah, sumber 

daya manusia, 

anggaran, sarana 

prasarana, dan 

sistem pengolahan. 

Mohammad 

Rizal (2011) 

Jurnal Analisis 

Pengelolaan 

Persampahan 

Perkotaan 

Kelurahan 

Boya, 

Kecamatan 

Banawa 

,Kabupaten 

Donggala 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Mengevaluasi 

pelaksanaan 

pengelolaan sampah 

di Kota Donggala 

serta mengetahui 

faktor faktor yang 

mempengaruhi 

pengelolaan sampah 

di Kota Donggala. 

Evy Triani 

(2017) 

Tesis Optimalisasi 

Kinerja 

Pengelolaan 

Sampah di Kota 

Palangkaraya 

Kota 

Palangkaraya 

Pendekatan 

Deskriptif 

Kualitatif 

dan 

Kuantitatif 

Mengkaji kinerja 

pengelolaan sampah 

di Kota Palangka 

Raya dan faktor-

faktor yang 

mempengaruhinya 

berdasarkan aspek 
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Nama Jenis 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Lokasi Studi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Fokus Penelitian 

institusi/kelembagaa

n dan aspek teknis. 

Ayu 

Dewanti 

Anggraini, 

Irwan Noor, 

Abdullah 

Said (2015) 

Jurnal Strategi 

Inovatif 

Pengelolaan 

Sampah Rumah 

Tangga 

Perkotaan 

(Studi Bank 

Sampah “Sri 

Wilis” Perum 

Wilis II 

Kelurahan 

Pojok 

Kecamatan 

Mojokerto Kota 

Kediri) 

Perum Wilis II 

Kelurahan 

Pojok 

Kecamatan 

Mojokerto 

Kota Kediri 

Deskriptif 

Kualitatif 

Mengkaji strategi 

inovatif dalam 

mengelola sampah 

rumah tangga 

perkotaan yang 

telah dilakukan oleh 

Bank Sampah “Swri 

Wilis” Perum Wilis 

II Kota Kediri 

berdasarkan 

identifikasi faktor 

pendukung dan 

penghambat yang 

terdiri atas faktor 

ekonomi, 

keterlibatan 

anggota, sarana dan 

prasarana, 

keterlibatan 

masyarakat sekitar, 

dan pelibatan aktor.  

Vara 

Syarifah 

Ulfi Ilmiah 

(2019) 

Tugas Akhir Optimalisasi 

Pengelolaan 

Sampah 

Kecamatan 

Jekan Raya 

Kota 

Palangkaraya 

Kecamatan 

Jekan Raya, 

Kota 

Palangkaraya 

Pendekatan 

Deskriptif 

Kualitatif 

dan 

Kuantitatif 

Mengoptimalisasi 

pengelolaan sampah 

Kecamatan Jekan 

Raya dengan 

memperhatikan 2 

aspek yakni aspek 

teknis operasional 

dan partisipasi 

masyarakat dan 

mengetahui potensi 

ekonomi sampah 

Kecamatan Jekan 

Raya  

Sumber: Penulis, 2020 
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Seperti yang sudah dipaparkan pada latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan upaya optimalisasi sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandar 

Lampung melalui penerapan teknologi dan inovasi pada aspek teknik operasional 

dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yang 

mana berfokus untuk melihat sistem pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung 

khusus dalam dua aspek saja, yakni pada aspek teknik operasional dan partisipasi 

masyarakat. Setelah mengetahui kondisi kedua aspek tersebut maka akan 

diidentifikasi potensi penerapan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan 

persampahan di Kota Bandar Lampung sehingga dicapai output berupa strategi 

optimalisasi sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung melalui 

penerapan teknologi dan inovasi pada aspek teknik operasional dan partisipasi 

masyarakat. 
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1.7 Kerangka Penelitian 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Gambar 1.3 Kerangka Penelitian 
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1.8 Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan menjabarkan terkait metodologi penelitian yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan tugas akhir. Dalam hal ini maka akan dijabarkan mengenai 

pendekatan penelitian yang digunakan, objek penelitian, definisi operasional yang 

digunakan dalam penelitian, teknik sampling, metode pengumpulan data, metode 

analisis data dan kerangka analisis. 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif 

kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan deduktif merupakan suatu pendekatan yang 

mengacu pada teori ataupun konsep yang telah ada yang kemudian disusun 

berdasarkan data-data yang bersifat empirik. Moloeng (2011) mengatakan bahwa 

metode kualitatif adalah suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami 

kejadian ataupun fenomena yang dialami suatu subjek penelitian secara menyeluruh 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dengan memanfaatkan metode-metode yang ada. 

1.8.2 Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sistem pengelolaan 

persampahan di Kota Bandar Lampung yang dilihat dalam 2 sudut pandang aspek, 

yakni aspek teknik operasional dan aspek peran serta masyarakat.  

1.8.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu panduan yang digunakan dalam menjelaskan 

makna masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Menurut 

Sugiyono (2013), Definisi operasional variabel merupakan suatu nilai ataupun 

atribut dari suatu objek penelitian/variabel penelitian yang memiliki suatu variasi 

yang yang ditentukan oleh peneliti untuk dikaji dan didapatkan kesimpulannya. 

Adanya definisi operasional ini agar dapat menghindari kesalahpahaman dari data 

yang akan dikumpulkan. 
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Tabel I.2 Definisi Operasional 
Sasaran Variabel Sub Variabel Definisi 

Menghitung proyeksi 
timbulan sampah dan 
membandingkannya 
dengan ketersediaan 
lahan TPA yang ada 

Timbulan Sampah - Sampah yang dihasilkan dari sumber sampah 
(1,5-2,75 liter/orang/ hari) 

 Aspek Teknik Operasional  
Mengidentifikasi 
sistem pengelolaan 
persampahan yang 
saat ini diterapkan di 
Kota Bandar 
Lampung berdasarkan 
aspek teknik 
operasional dan peran 
masyarakat 

Pelayanan Sampah Jangkauan Pelayanan Cakupan area yang terlayani dalam pengelolaan 
persampahan 

Kualitas Pelayanan Kualitas dari bentuk aktivitas yang dilakukan 
untuk memenuhi harapan masyarakat dalam 
pengelolaan sampah  

Jumlah Penduduk Terlayani Jumlah penduduk yang terlayani oleh sistem 
pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung 
dalam hitungan KK 

Jumlah Personil Jumlah anggota resmi yang dipekerjakan oleh 
pemerintah dengan adanya upah dalam harga 
atau nominal tertentu di setiap bulannya. 

Kualitas Personil Kinerja personil melaksanakan tugas sesuai 
kewajibannya serta pengetahuan para personil 
dalam pengelolaan sampah yang saat ini terus 
berkembang. 

Pewadahan Teknik Pewadahan  Upaya yang dilakukan untuk penyediaan tempat 
sampah dengan adanya pemilahan atau tidak. 

Lokasi dan Ketersediaan Pewadahan 
Umum pada Kawasan Wajib 

Jenis tempat sampah dengan pemberian 
label/warna dan penempatan wadah sesuai 
dengan peran dan fungsinya pada lokasi umum. 

Pengumpulan dan 
Pemindahan 

Cara Pengumpulan Pola pengumpulan yang diterapkan dan 
pelaksanaan pengumpulannya  

Frekuensi Pengumpulan Berapa kali dilakukan pegumpulan dan 
pemindahan ke TPS ataupun TPS 3R dalam 
jangka waktu satu minggu. 
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Sasaran Variabel Sub Variabel Definisi 

Lokasi penempatan TPS dan TPS 3R (atau 
sejenisnya) 

Sebaran lokasi TPS dan TPS 3R yang masih aktif 
digunakan maupun tidak. 

Pengangkutan Jenis, Jumlah dan Kapasitas Peralatan Jumlah dan jenis alat angkut yang digunakan 
mencakup armroll truck, dump truck, dan truk 
terbuka. 

Frekuensi Pengangkutan Berapa kali dilakukan pengangkutan dari TPS ke 
TPA dalam jangka waktu satu minggu. 

Waktu Pengangkutan Waktu tertentu dimana dilaksanakannya 
pengangkutan  

Rute Pengangkutan Suatu urutan kunjungan kendaraan ke sejumlah 
TPS untuk memuat muatan yang dimulai dari 
depo dan berakhir di suatu fasilitas antara 

Pengolahan 

Teknik Pengolahan (pemadatan, 
pengomposan, daur ulang materi, energi, 
dan lainnya) 

upaya pengolahan sampah sebelum diangkut ke 
tempat pembuangan akhir 

Lokasi Pengolahan Lokasi sampah dilakukan pengolahan sebelum 
diangkut ke TPA 

Pembuangan Akhir Cara Pemusnahan Segala aktivitas yang dilakukan dalam 
pemusnahan sampah di Tempat Pembuangan 
Akhir baik secara manual, mesin, maupun 
dengan teknologi konversi energi 

Lokasi Pembuangan Akhir Tempat muara akhir (hilir) dari sampah yang 
diangkut dari sumbernya (hulu) untuk kemudian 
dilakukan pemusnahan. 

Aspek Peran Serta Masyarakat  

Bentuk Partisipasi Pewadahan dan Pemilahan Sampah Tindakan masyarakat yang dilakukan untuk 
penyediaan pewadahan dan memisahkan sampah 
berdasarkan jenisnya sejak di tempat tinggal 
masing-masing (dari sumbernya) 

Penanganan dan Pengolahan Sampah Segala pengetahuan dan bentuk partisipasi 
masyarakat dalam menangani dan mengolah 
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Sasaran Variabel Sub Variabel Definisi 

sampah sebelum diangkut ke tempat 
pembuangan akhir minimal dengan konsep 3R 

Pengumpulan Kontribusi masyarakat saat ini dan keinginan di 
kedepannya dalam melakukan pengumpulan 
sampah baik di tempat sampah komunal maupun 
TPS. 

Pengangkutan Kontribusi dan keinginan masyarakat terhadap 
sistem pengangkutan sampah yang diterapkan di 
kedepannya. 

Pengolahan Segala bentuk partisipasi masyarakat dalam 
pengolahan sampah dan keinginan masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam pengolahan sampah di 
kedepannya. 

Pembayaran Retribusi Sampah Kebersediaan masyarakat membayar iuran wajib 
dalam nominal rupiah setiap bulannya untuk 
berkontribusi dalam penanganan sampah. 

Sumbangan Spontan Kesadaran masyarakat untuk memberikan 
sumbangan sukarela dalam bentuk uang maupun 
peralatan dalam kegiatan pengelolaan sampah. 

Konsultasi Upaya masyarakat untuk datang ke suatu 
tempat/lembaga/komunitas/pihak berwenang 
yang memegang peranan dalam pengelolaan 
sampah untuk memperbincangkan masalah 
lingkungan, sampah, dan cara penanganannya. 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021
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1.8.4 Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2013), sampel merupakan suatu bagian dari karakteristik dan 

jumlah yang dimiliki suatu populasi. Sampel dalam penelitian digunakan untuk 

mewakili suatu populasi dikarenakan jumlah populasi yang besar tidak 

memungkinkan peneliti untuk mempelajari segala fenomena yang ada pada 

populasi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan peneliti dalam tenaga, biaya, 

maupun waktu. Oleh karena itu diperlukan perwakilan dalam bentuk sampel dengan 

ketentuan dan kriteria tertentu sehingga kesimpulan yang didapatkan bisa 

mewakilkan dari keseluruhan populasi. 

Metode yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling, yaitu teknik sampling yang tidak memberikan 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur dalam suatu populasi untuk dijadikan 

sampel. Sedangkan teknik yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu suatu 

teknik pemilihan sampel dimana siapa saja yang secara insidental ditemui oleh 

peneliti layak digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013). Ukuran atau jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 KK (Kepala 

Keluarga) yang ditentukan berdasarkan data jumlah kepala keluarga Kota Bandar 

Lampung yang dibagi secara proporsional pada seluruh jumlah penduduknya 

melalui rumus slovin. Responden yang dinyatakan layak dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung dengan usia minimal 

17 tahun. 

Menurut Umar (2013) jumlah sampel yang dibutuhkan untuk populasi yang 

berjumlah lebih dari 100 bisa dihitung menggunakan rumus slovin dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2 (1) 

Dimana: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Jumlah populasi yang diambil merupakan populasi berdasarkan kelompok 

penghasil sampah per kepala keluarga yang ada di Kota Bandar lampung. Oleh 
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karena itu maka jumlah populasi yang dimaksud adalah (N=354.283). Dengan 

menginginkan nilai kritis atau batas ketelitian sebesar 5%, maka jumlah responden 

yang akan dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

𝑛 =  
354.283

1 + (354.283)(0,05)2
= 399 ≈ 400 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

Jumlah responden untuk masing masing kecamatan dihitung dengan rumus sebagai 

berikut:  

Responden = 
Jumlah KK Kecamatan X

Jumlah KK Total
 x 400 

Adapun jumlah responden untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut: 

Tabel I.3 Jumlah Sampel 
Kecamatan Jumlah KK Sampel 

Teluk Betung Barat 11.071 12 
Teluk Betung Timur 15.641 18 
Teluk Betung 
Selatan 

13.365 
15 

Bumi Waras 19.720 22 
Panjang 25.056 28 
Tanjung Karang 
Timur 

21.655 
24 

Kedamaian 13.396 15 
Teluk Betung Utara 17.039 19 
Tanjung Karang 
Pusat 

17.175 
19 

Enggal 9.574 11 
Tanjung Karang 
Barat 

19.546 
22 

Kemiling 25.504 29 
Langkapura 12.366 14 
Kedaton 18.024 20 
Rajabasa 16.548 19 
Tanjung Senang 18.388 21 
Labuhan Ratu 15.783 18 
Sukarame 20.016 23 
Sukabumi 21.655 24 
Way Halim 22.761 26 
Bandar Lampung 354.283 100 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri diolah, 2020 

1.8.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metodologi pengumpulan 

data yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu metodologi pengumpulan data 

primer dan data sekunder. 
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1.8.5.1 Metode Pengumpulan Data Primer 

Metode pengumpulan data primer yaitu suatu metode mengumpulkan dimana data 

diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode 

pengumpulan data yang dilakukan yakni antara lain: 

A. Wawancara  

Wawancara dilakukan agar peneliti bisa mendapatkan informasi yang cukup dalam 

yang diperlukan dalam penelitian dan untuk menemukan solusi maupun 

penanganan masalah yang diteliti. Kriteria informan yang dipilih dalam penelitian 

ini adalah para stakeholder yang berwenang dan berpengalaman dalam penanganan 

permasalahan persampahan di Kota Bandar Lampung, khususnya pada aspek teknik 

operasional dan peran serta masyarakat. Atas dasar tersebut maka sasaran dalam 

wawancara ini antara lain adalah Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Mitra Bentala, Wahana Lingkungan Hidup, dan Gajahlah 

Kebersihan. Berikut merupakan data para informan dalam penelitian: 

Tabel I.4 Tabel Informan Wawancara dari Beberapa Stakeholder 
Stakeholder/Informan Nama Kepentingan 

Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung 

Anisar Dinas lingkungan hidup merupakan pihak 

yang paling bertanggung jawab dalam 

pengelolaan persampahan di Kota Bandar 

Lampung 

Bappeda Kota Bandar Lampung Fitriyanti Bappeda berperan penting dalam 

mengeratkan kerjasama antar OPD 

(organisasi perangkat daerah) dan memiliki 

informasi keseluruhan terkait perencanaan 

yang dilakukan di Kota Bandar Lampung.  

Mitra Bentala Mashabi Mitra Bentala merupakan lembaga Swadaya 

Masyarakat yang termasuk paling aktif untuk 

menangani permasalahan lingkungan dan 

banyak mengetahui fakta lapangan 

masyarakat maupun kegiatan dan kerjasama 

di pemerintahan. LSM juga merupakan pihak 

yang paling sering berinteraksi langsung 

dengan masyarakat sehingga dapat 

mewakilkan untuk memberikan informasi 
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Stakeholder/Informan Nama Kepentingan 

terkait partisipasi masyarakat Kota Bandar 

Lampung dalam pengelolaan persampahan/ 

Wahana Lingkungan Hidup Edy Santoso Wahana Lingkungan Hidup merupakan 

Lembaga Swadaya yang termasuk aktif 

dalam melakukan kegiatan yang berkaitan 

dengan lingkungan. LSM juga merupakan 

pihak yang paling sering berinteraksi 

langsung dengan masyarakat sehingga dapat 

mewakilkan untuk memberikan informasi 

terkait partisipasi masyarakat Kota Bandar 

Lampung dalam pengelolaan persampahan/ 

Gajahlah Kebersihan Dicky 

Alfandi 

Gajahlah kebersihan merupakan salah satu 

komunitas yang termasuk paling aktif dalam 

menyelenggarakan kegiatan di bidang 

lingkungan baik skala kota, nasiona, hingga 

internasional dengan antusiasme yang tinggi 

oleh para peserta. Gajahlah Kebersihan juga 

aktif dalam melakukan riset, pendampingan, 

dan pengembangan inovasi di bidang 

lingkungan, termasuk persampahan. 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

B. Kuesioner 

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan beberapa opsi atau pertanyaan singkat kepada para responden. 

Angket atau kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada 

individu maupun kelompok pada suatu formulir agar dapat mendapatkan informasi 

secara umum yang diperlukan peneliti (Mardalis, 2008). Pada pelaksanaannya, 

pembagian kuesioner akan dilaksanakan secara online melalui google form dengan 

responden pada penelitian ini adalah masyarakat Kota Bandar Lampung di setiap 

kecamatan yang ditemui dan bersedia menjadi responden. Masyarakat yang 

diperbolehkan menjadi responden adalah masyarakat Kota Bandar Lampung yang 

berusia minimal 17 tahun dan telah tinggal di Kota Bandar Lampung sekurang-

kurangnya 7 tahun. 
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1.8.5.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Metode pengumpulan data sekunder seringkali disebut sebagai metode 

pengumpulan dokumen. Hal itu dikarenakan peneliti tidak mengambil data secara 

langsung, melainkan memanfaatkan data ataupun dokumen yang ada dari beberapa 

pihak lain. Data dan dokumen yang dibutuhkan berasal dari instansi pemerintah 

maupun swasta berupa peraturan, masterplan, hasil penelitian, laporan, kajian, dan 

dokumen lainnya yang menunjang tujuan penelitian. Data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen maupun kajian terkait sistem 

pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. 

Oleh karena itu maka peneliti membuat daftar kebutuhan data yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan penelitian yang telah direncanakan. Berikut merupakan data-

data yang dibutuhkan 

Tabel I.5 Kebutuhan Data Penelitian 

Kebutuhan Data 
Jenis Data 

Sumber Data P S 
  

Proyeksi 
Timbulan 
Sampah dan 
Kapasitas TPA 

Jumlah Penduduk   Badan Pusat 
Statistik 

Timbulan Sampah Per orang 
Perhari 

  DLH 

Luas TPA   DLH 
Aspek Teknik Operasional    

Pelayanan 
Sampah 

Jangkauan Pelayanan   DLH 

Kualitas Pelayanan   DLH 

Jumlah Penduduk Terlayani   DLH 

Jumlah Personil   DLH 
Kualitas Personil   DLH 

Pewadahan 

Teknik Pewadahan (dipilah 
atau tidak) 

  DLH 

Lokasi dan Ketersediaan 
Pewadahan Umum pada 
Kawasan Wajib 

  DLH 

Pemberian label/warna dan 
penempatan wadah sesuai 
dengan peran dan fungsinya 

  DLH 

Pengumpulan 
dan Pemindahan 

Cara Pengumpulan   DLH 

Frekuensi Pengumpulan   DLH 

Lokasi penempatan TPS dan 
TPS 3R (atau sejenisnya) 

  DLH 

Pangaturan jadwal 
pengumpulan sesuai dengan 

  DLH 
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Kebutuhan Data 
Jenis Data 

Sumber Data P S 
  

jumlah sampah terpilah dan 
sumber sampah 

Pengangkutan 

Jenis, Jumlah dan Kapasitas 
Peralatan 

  DLH 

Frekuensi Pengangkutan   DLH 

Waktu Pengangkutan   DLH 

Rute Pengangkutan   DLH 

Pengolahan 

Teknik Pengolahan 
(pemadatan, pengomposan, 
daur ulang materi, energy, dan 
lainnya) 

  DLH 

Lokasi Pengolahan   DLH 
Peran Serta Masyarakat dalam 
Pengolahan 

  DLH 

Pembuangan 
Akhir 

Cara Pemusnahan   DLH/Koordinator 
TPA 

Lokasi Pembuangan Akhir   DLH/Koordinator 
TPA 

Masterplan 
Persampahan 

- 
  Bappeda 

Aspek Peran Serta Masyarakat    

Bentuk 
Partisipasi 

Pewadahan dan Pemilahan 
  Komunitas, LSM, 

Bappeda,dan 
masyarakat 

Pengumpulan 
  Komunitas, LSM, 

Bappeda,dan 
masyarakat 

Pengangkutan 
  Komunitas, LSM, 

Bappeda,dan 
masyarakat 

Pengolahan 
  Komunitas, LSM, 

Bappeda,dan 
masyarakat 

Konsultasi   Komunitas, LSM, 
dan masyarakat 

Membayar iuran/retribusi 
sampah  

  Komunitas, LSM, 
dan masyarakat 

Sumbangan Spontan  
  Komunitas, LSM, 

Bappeda,dan 
masyarakat 

Konsultasi 
  Komunitas, LSM, 

Bappeda,dan 
masyarakat 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021 
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1.8.6 Metode Analisis Data 

Subbab metode analisis data adalah penjabaran terkait metode-metode yang akan 

dilakukan peneliti dalam menganalisa data yang telah didapatkan. Metode analisis 

data ini disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian. 

Berikut merupakan metode-metode yang digunakan untuk menganalisa data pada 

penelitian:  

1.8.6.1 Proyeksi Timbulan Sampah 

“Menghitung proyeksi timbulan sampah, sarana dan prasarana, serta 

kebutuhan lahan TPA” 

Untuk menjawab sasaran ini dibutuhkan analisis deskriptif, analisis proyeksi 

jumlah penduduk, sarana persampahan, dan juga analisis timbulan sampah. Analisis 

ini digunakan untuk mengetahui jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di Kota 

Bandar Lampung sehingga bisa diketahui bagaimana kebutuhan TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) di Kota Bandar Lampung berdasarkan proyeksi yang 

dilakukan. 

1.8.6.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk di beberapa 

tahun yang akan datang. Hal ini dikarenakan perencanaan tidak hanya berfokus 

pada tahun dilakukannya rencana tetapi juga berfokus pada perencanaan di masa 

yang akan datang. Terdapat beberapa cara untuk memproyeksikan jumlah 

penduduk pada masa yang akan datang (Badan Pusat Statistik, 2018), diantaranya 

adalah 

1. Metode Aritmatik 

Proyeksi menggunakan metode ini memiliki asumsi bahwasannya di masa 

yang akan datang jumlah penduduk akan bertambah dengan jumlah yang tetap 

sama di setiap tahunnya. Rumus yang digunakan dalam metode aritmatik 

adalah sebagai berikut: 

Pt = P0 (1+rt) dengan  r = 
1

𝑡
 (

P𝑡

P0
− 1) 

dimana ; 

Pt  : jumlah penduduk pada tahun t 

P0  : jumlah penduduk pada tahun dasar 
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r  : laju pertumbuhan penduduk 

t  : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t 

2. Metode Geometrik 

Proyeksi menggunakan metode ini memiliki asumsi bahwasannya jumlah 

penduduk di masa yang akan datang akan bertambah secara geometrik dengan 

dasar perhitungan bunga majemuk. Dalam metode geometrik, laju 

pertumbuhan penduduk diasumsikan sama di setiap tahunnya. Rumus yang 

digunakan dalam metode geometrik adalah sebagai berikut: 

Pt = P0 (1+r)t dengan  r = (
Pt

𝑃0
)

1

𝑡  - 1 

dimana ; 

Pt  : jumlah penduduk pada tahun t 

P0  : jumlah penduduk pada tahun dasar 

r  : laju pertumbuhan penduduk 

t  : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t 

3. Metode Eksponensial 

Metode ini mendeskripsikan pertumbuhan penduduk yang terjadi sedikit demi 

sedikit pada sepanjang tahun, hal ini berbeda dengan metode geometrik yang 

memiliki asumsi bahwa pertambahan penduduk hanya terjadi pada satu saat 

saja selama kurun waktu tertentu. Rumus yang digunakan dalam metode 

geometrik adalah sebagai berikut: 

Pt = P0ert  dengan  r = 
1

𝑡
 ln (

P𝑡

P0
) 

dimana ; 

Pt  : jumlah penduduk pada tahun t 

P0  : jumlah penduduk pada tahun dasar 

r  : laju pertumbuhan penduduk 

t  : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t 

e  : bilangan pokok dari sistem logaritma natural (ln) yang besarnya  

 adalah 2,7182818 

dari ketiga metode tersebut, dapat juga dihitung perkiraan waktu saat jumlah 

penduduk mencapai dua kali lipat (doubling time). Rumus yang digunakan dalam 
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perhitungan waktu penggandaan dengan menggunakan laju pertumbuhan penduduk 

aritmatik, geometrik, dan eksponensial adalah sebagai berikut: 

aritmatik  : t = 
1

𝑟
  

geometrik : t = 
𝑙𝑜𝑔2

log (1+𝑟)
 

eksponensial : t = 
𝑙𝑛2

r
 

dimana ; 

t  : waktu mencapai doubling time 

r  : laju pertumbuhan penduduk 

Proyeksi penduduk yang dipilih akan menjadi dasar untuk menghitung proyeksi 

kebutuhan sarana, timbulan sampah, dan kebutuhan lahan TPA. 

1.8.6.1.2 Analisis Timbulan Sampah dan Kebutuhan Lahan TPA 

Analisis timbulan sampah merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

secara langsung jumlah sampah yang dihasilkan pada suatu wilayah. Analisis ini 

dilakukan dengan menghitung jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per 

individu dengan indikator timbulan sampah per orang yang ditetapkan pada SNI 

3242-2008. Jumlah timbulan sampah yang dihitung juga disesuaikan dengan 

jumlah penduduk yang didapatkan dari hasil proyeksi jumlah penduduk yang telah 

dilakukan. Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam menghitung 

kebutuhan luas TPA: 

𝐋 =
𝑨 𝒙 𝑬 𝒙 𝑹 𝒙 𝟑𝟎𝟎 𝒙 𝟎, 𝟕 𝒙 𝟏, 𝟏𝟓

𝑻
 

Dimana ; 

L = luas lahan yang d setiap tahun (m2) 

V = volume sampah yang telah dipadatkan (m3/hari) 

V = A x E, dimana 

A = volume sampah yang akan dibuang 

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

T = ketinggian timbunan yang direncanakan (m) 15 % rasio tanah penutup 
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1.8.6.2 Identifikasi Sistem Pengelolaan Persampahan Eksisting 

“Mengidentifikasi sistem pengelolaan persampahan yang saat ini diterapkan di 

Kota Bandar Lampung berdasarkan aspek teknik operasional dan peran 

masyarakat” 

Untuk menjawab sasaran ini dilakukan analisis deskriptif agar dapat menjelaskan 

bagaimana sistem pengelolaan persampahan yang saat ini diterapkan di Kota 

Bandar Lampung. Data yang digunakan untuk mendeskripsikan hal tersebut 

didapatkan dari hasil data sekunder yang didapatkan serta hasil wawancara dan 

kuesioner kepada beberapa pihak yang telah ditentukan. Dasar pemikiran analisis 

ini adalah agar peneliti dapat mengidentifikasi sistem pengelolaan persampahan di 

Kota Bandar Lampung sehingga dapat diperoleh bagaimana skema yang diterapkan 

dari hulu hingga hilirnya, serta dapat diketahui kelebihan dan kekurangan skema 

yang saat ini diterapkan. Adapun input data yang digunakan dalam analisis ini 

adalah hasil wawancara, kuesioner, dan data sekunder yang disajikan melalui 

narasi, tabel, diagram, dan alur skema. 

1.8.6.3 Identifikasi Potensi Penerapan Inovasi dan Teknologi Berbasis 

Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Pengelolaan Persampahan 

“Mengidentifikasi potensi penerapan inovasi dan teknologi berbasis partisipasi 

masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung” 

Untuk mencapai sasaran ini peneliti menggunakan analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif merupakan teknik analisis yang memiliki tujuan untuk menggambarkan 

atau mendeskripsikan suatu subjek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh 

dan kelompok subjek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mengidentifikasi 

hal-hal yang menjadi potensi maupun masalah dalam menerapkan inovasi dan 

teknologi berbasis partisipasi masyarakat berdasarkan sistem pengelolaan 

persampahan yang saat ini diterapkan di Kota Bandar Lampung yang dipadukan 

dengan hasil wawancara mendalam dan kuesioner yang dilakukan kepada beberapa 

pihak yang telah ditentukan. 
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1.8.6.4 Perencanaan Strategi Optimalisasi Sistem Pengelolaan Persampahan 

di Kota Bandar Lampung 

“Merumuskan strategi optimalisasi sistem pengelolaan persampahan di Kota 

Bandar Lampung yang diintegrasikan dengan teknologi dan inovasi terkini 

berbasis partisipasi masyarakat” 

Adapun analisis yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah analisis AWOT. 

Analisis AWOT merupakan integrasi atau penggabungan antara analisis AHP dan 

Analisis SWOT. Analisis AHP dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan 

nilai bobot dari masing-masing rumusan poin internal dan eksternal yang 

dirumuskan. Hasil dari bobot tersebut kemudian akan dikolaborasikan dengan 

analisis SWOT sehingga didapatkan nilai rating dan plotting area. 

A. Pembobotan Melalui Analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) 

Analisis AHP merupakan suatu alat untuk menentukan suatu keputusan yang 

dikembangkan dengan adanya prioritas tertentu terhadap beberapa alternatif yang 

disediakan (Saaty, 1970). Analisis AHP ini memberikan kebebasan kepada para 

pengambil keputusan untuk memilih alternatif yang yang paling disukai, prioritas, 

atau utama untuk dilaksanakan berdasarkan suatu kondisi dan keadaan tertentu 

kedalam suatu bentuk hirarki yang saling terhubung. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis AHP untuk menentukan bobot atas setiap poin kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah dirumuskan. Berikut merupakan 

ketentuan yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis AHP: 

Tabel I.6 Skala Penilaian Perbandingan 

Intensitas Pentingnya Tingkat Kepentingan antara Dua Elemen yang Dibandingkan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen lain 

5 Elemen yang satu sangat penting daripada elemen lain 

7 Satu elemen jelas lebih penting daripada elemen lain 

9 Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen lain 

2,4,7,8 Nilai diantara dua nilai jika “ragu” 

Sumber : Saaty, 1994 
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Hasil dari kuesioner yang telah diisikan oleh para narasumber kemudian diinputkan 

dan diolah melalui aplikasi expert choice. Adapun para narasumber yang digunakan 

adalah para stakeholder yang terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, Mitra 

Bentala, Wahana Lingkungan Hidup, dan Gajahlah Kebersihan. Seluruh input data 

yang digunakan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Jika nilai inkonsistensi yang dihasilkan adalah ≥ 10% maka data yang 

digunakan tidak valid dan harus dilakukan pengecekan kembali kepada 

masing-masing stakeholder. 

- Jika nilai inkonsistensi yang dihasilkan < 10% maka data yang diinputkan valid 

dan dapat digunakan.  

Setelah data yang diinputkan menunjukan indikasi telah konsisten dan valid maka 

nilai bobot yang dihasilkan dapat digunakan dan diinputkan pada analisis SWOT. 

B. Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah instrumen perencanaan strategis yang klasik dengan 

menggunakan kerangka kerja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 

Instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk 

melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang 

bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. 

1. Perumusan dari matrik IFAS dan matrik EFAS, tahap ini meringkas informasi 

input dasar (Freed, 2002). 

a. Matrik Faktor Strategi Eksternal 

Sebelum membuat matrik faktor eksternal, kita perlu mengetahui terlebih 

dahulu faktor eksternal (peluang dan ancaman). Berikut adalah cara 

penentuan EFAS: 

1) Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 ) peluang dan ancaman. 

2) Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai 0,0 (tidak penting) Semua bobot itu tidak boleh melebihi 

skor total 1,00. 

3) Berikan peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor sukses kritis untuk 

menunjukan seberapa efektif strategi yang diterapkan saat ini dengan 

memberikan catatan 4 = jawaban superior, 3 = jawaban di atas rata- rata, 
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2 = jawaban rata-rata, 1 = jawaban jelek, pemberian ini berdasarkan pada 

kondisi yang ada. 

4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya mulai dari 4,0 

(outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung. 

6) Jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4, untuk memperoleh total skor 

pembobotan. Bobot ditentukan sebagai berikut: 

Tabel I.7 Penentuan Bobot dan Rating 
Bobot Keterangan Rating Keterangan 

> 0,20 Sangat kuat 4 The respon is superior 

0,11 - 0,20 Kekuatan di atas 
rata-rata 

3 The respon is above 
average 

0,06 - 0,10 Kekuatan rata-
rata 

2 The respon is average 

0,01 - 0,05 Kekuatan 
dibawah rata-rata 

1 The respon is poor 

Sumber: L Freed R. David, 2002 

Tabel I.8 Matriks EFAS 
Faktor-faktor Strategi 

Eksternal 
Bobot Rating Bobot X Rating 

Peluang:  
1. 
2. 

   

Ancaman:  
1. 
2. 

   

Total 1,00   
Sumber: L Freed R. David, 2002 

b. Matrik Faktor Strategi Internal 

Setelah faktor-faktor strategi internal diidentifikasikan, tabel IFAS (kekuatan 

dan kelemahan) disusun. Tahapnya adalah: 

1) Tentukan faktor-faktor yang kekuatan serta kelemahan dalam kolom 1. 

2) Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai 0,0 (tidak penting). Semua bobot itu tidak boleh 

melebihi skor total 1,00. 

3) Berikan peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor sukses kritis untuk 

menunjukan seberapa efektif strategi saat ini dengan memberikan catatan 
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4 = kekuatan utama, 3 = kekuatan kecil, 2 = kelemahan kecil, 1 = 

kelemahan utama, pemberian ini berdasarkan pada kondisi yang ada saat 

ini. 

4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya mulai dari 4,0 

(outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

5) Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung. 

6) Jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4, untuk memperoleh total skor 

pembobotan. Bobot ditentukan sebagai berikut: 

Tabel I.9 Penentuan Bobot dan Rating 

Bobot Keterangan Rating Keterangan 

> 0,20 Sangat kuat 4 The respon is superior 

0,11 - 0,20 Kekuatan di atas 
rata-rata 

3 The respon is above 
average 

0,06 - 0,10 Kekuatan rata-
rata 

2 The respon is average 

0,01 - 0,05 Kekuatan 
dibawah rata-rata 

1 The respon is poor 

Sumber: Freed, 2002 

Tabel I.10 Matriks IFAS 

 
Faktor-faktor Strategi Internal 

 
Bobot 

 
Rating 

 
Bobot X Rating 

Kekuatan:  
1. 
2. 

   

Kelemahan:  
1. 
2. 

   

Total 1,00   
Sumber: Freed, 2002 

2. Plotting skor pada diagram SWOT dan Pencocokan yang berfokus pada strategi 

alternatif menggunakan matrik SWOT dan matrik internal dan eksternal (IE) 

Setelah dilakukan penghitungan skor pada masing-masing faktor internal dan 

eksternal maka hasil perhitungan skor tersebut dilakukan plotting pada grafik 

positioning. Pada sumbu vertikal akan menunjukkan total skor faktor eksternal 

sedangkan sumbu horizontal akan menunjukkan total skor dari faktor internal 

(Siagian, 2000). 
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Sumber: Rangkuti, 2008  

Gambar 1.4 Diagram Analisis SWOT 

Setelah itu dilakukan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi pengelolaan persampahan. Analisis ini didasarkan pada 

logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang 

(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weaknesses) dan ancaman (Threats). Langkah-langkah dalam melakukan 

analisis SWOT adalah sebagai berikut: 

a) Buatlah daftar peluang eksternal dari pengelolaan persampahan eksisting. 

b) Buatlah daftar ancaman dari lingkungan eksternal pengelolaan persampahan 

eksisting. 

c) Setelah membuat seluruh daftar faktor eksternal pengelolaan persampahan 

eksisting, kemudian kita membuat daftar kekuatan internal yang dimiliki 

oleh pengelolaan persampahan eksisting. 

d) Buat juga daftar kelemahan-kelemahan yang dimiliki. 

e) Kemudian kita membuat sekumpulan strategi yang mungkin bagi 

pengelolaan persampahan, berdasarkan kombinasi tertentu dari empat 

kumpulan faktor strategi tersebut. Kita menghasilkan strategi SO dengan 

memikirkan cara-cara tertentu yang dapat gunakan untuk memanfaatkan 

peluang-peluang yang ada. Sebagai perbandingan, kita mempertimbangkan 

kekuatan-kekuatan untuk menghindari ancaman-ancaman dengan 

menggunakan strategi ST. Kita mengembangkan strategi WO untuk 

mengambil keuntungan dari peluang yang ada dengan cara mengatasi 
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berbagai kelemahan yang dimiliki. Akhirnya kita menyusun strategi WT 

sebagai strategi defensif untuk meminimalisasi kelemahan dan menghindari 

segala ancaman yang ada. 

Tabel I.11 Matrik SWOT 

 
Sumber: Freed, 2002 

Hasil dari strategi yang didapatkan dari analisis SWOT akan dikonsepkan secara 

operasional dan spasial agar dapat dijalankan. Peneliti akan merumuskan strategi 

optimalisasi sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung yang 

diintegrasikan dengan teknologi dan inovasi terkini pada aspek teknik operasional 

dan partisipasi masyarakat. 
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1.8.7 Kerangka Analisis 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2020 

Gambar 1.5 Kerangka Analisis   
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1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian terbagi kedalam lima bab dengan rincian 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, 

manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, ruang lingkup penelitian, keaslian 

penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi mengenai penjabaran dari kajian literatur mengenai dasar-dasar 

teori dan referensi yang berkaitan dengan materi penelitian. Pada akhir bab ini akan 

dirumuskan variabel amatan yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran wilayah studi dalam penelitian. 

Gambaran wilayah studi meliputi gambaran umum administrasi, konsentrasi 

penduduk, serta kondisi sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi mengenai analisis proyeksi timbulan sampah, sarana, dan 

kebutuhan TPA, analisis sistem pengelolaan persampahan eksisting, identifikasi 

potensi penerapan teknologi dan inovasi, serta analisis strategi yang dibutuhkan 

untuk mengoptimalisasikan pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung.  

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai temuan studi yang didapatkan berdasarkan hasil 

analisis, kesimpulan, rekomendasi, keterbatasan studi, dan saran studi lanjutan yang 

dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini. 
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