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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sampah adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai, tidak disukai, dan harus dibuang, 

biasanya berasal dari aktivitas manusia, tetapi bukan biologis, karena kotoran 

manusia tidak termasuk di dalamnya, dan biasanya berbentuk padat [1]. Produksi 

sampah pribadi dan domestik sehari-hari tidak terlepas dari setiap aktivitas dalam 

kehidupan manusia, khususnya sampah domestik, yang berkaitan dengan sikap dan 

kesadaran perilaku seseorang [2]. 

Pengetahuan seseorang tentang sesuatu memiliki kekuatan atau tingkatan yang 

berbeda [3]. Sangat penting untuk menanamkan pengetahuan tentang sampah 

kepada setiap orang yang akan menangani sampah rumah tangga [4]. Salah satu 

upaya untuk menambah pengetahuan adalah dengan memberikan pelatihan atau 

konsultasi sebagai sarana dalam memberikan edukasi khususnya agar masyarakat 

dapat menangani sampah khusus rumah tangga yang mengandung B3 sesuai 

dengan lokasinya, agar dapat mengurangi kemungkinan dampak negatifnya [5]. 

Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang kompleks karena 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang kemungkinan dampak negatif sampah 

dan kurangnya biaya pemerintah untuk mengupayakan pembuangan sampah yang 

layak dan berkualitas [6]. Jumlah sampah B3 rumah tangga pada timbulan sampah 

perkotaan tidak melebihi 2% [7]. Walaupun jumlahnya sedikit, menurut cara 

pembuangan akhir sampah di Indonesia saat ini yaitu dengan cara pembuangan 

akhir di darat, memungkinkan terjadinya akumulasi zat beracun dan berbahaya (B3) 

[8]. Akumulasi tersebut akan mencapai konsentrasi pada saat tertentu, dan dampak 

negatif yang mungkin timbul adalah pencemaran tanah dan air tanah di sekitar TPA 

[9]. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan perhatian masyarakat untuk ikut 

serta dalam pengelolaan sampah, karena masalah sampah menjadi tanggung jawab 

semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat [10]. 

Menurut laporan SLHD Kota Bandar Lampung timbulan sampah di Kota Bandar 

Lampung tiap hari di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung adalah 
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435 m3 dari 174.989 rumah tangga [11]. Sebagian besar sampah diangkut ke TPA 

Bakung oleh petugas kebersihan, sampah lainnya dibakar dan ditimbun, dan 

sebagian dibuang ke sungai. Faktor yang mempengaruhi sampah adalah jumlah 

penduduk, kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi. Semakin besar jumlah 

penduduk maka semakin banyak sampah, dan semakin tinggi pula kondisi sosial 

ekonominya [12]. 

BPS Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa Kecamatan Panjang merupakan 

kecamatan yang berada di kota Bandar Lampung dengan luas wilayah sekitar 15,75 

km2 dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 78.456 jiwa dan kelurahan yang 

berjumlah 8 [13]. Beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Panjang, 

antara lain: Terjadi penumpukan  sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), 

Kegiatan pemisahan sampah B3 dengan sampah domestik lainnya tidak 

berkelanjutan, tindakan masyarakat yang cenderung kembali membakar sampah 

dan menimbun sampah, Minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari 

sampah B3 rumah tangga [14] hal ini menjadi alasan mengapa titik pengambilan 

sampel dilakukan di kecamatan tersebut. 

Riset yang dilakukan oleh Agustina menyatakan bahwa banyaknya jumlah 

penduduk akan memicu bertambahnya timbulan dan komposisi sampah B3 rumah 

tangga yang dihasilkan serta secara otomatis akan meningkatkan dampak yang 

ditimbulkan oleh sampah B3 tersebut [15]. Karena banyaknya masyarakat 

khususnya disekitar kita kurang atau belum memahami tentang sampah B3 Rumah 

Tangga dan bahaya dari sampah B3 Rumah Tangga yang buruk bagi kesehatan dan 

lingkungan, Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang “Hubungan 

pengetahuan dan sikap dengan tindakan masyarakat kecamatan Panjang kota 

Bandar Lampung terhadap sampah spesifik rumah tangga yang mengandung B3”, 

Agar dapat diketahui seberapa besar atau rendahnya pengetahuan dan sikap serta 

tindakan masyarakat terhadap sampah B3. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan pengetahuan dengan tindakan masyarakat terhadap 

sampah spesifik rumah tangga yang mengandung B3 di Kecamatan Panjang 

Kota Bandar Lampung? 
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2. Apakah ada hubungan sikap dengan tindakan masyarakat terhadap sampah 

spesifik rumah tangga yang mengandung B3 di Kecamatan Panjang Kota 

Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan tindakan masyarakat 

Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung terhadap sampah spesifik 

rumah tangga yang mengandung B3. 

2. Menganalisis hubungan sikap dengan tindakan masyarakat Kecamatan 

Panjang, Kota Bandar Lampung terhadap sampah spesifik rumah tangga 

yang mengandung B3. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Objek penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap dengan tindakan 

masyarakat terkait sampah spesifik B3 rumah tangga. 

2. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Panjang, Kota Bandar 

Lampung. 

3. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2021 

4. Tempat penelitian ini adalah Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, antara lain: 

1. Bab I Pendahuluan 

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan, ruang lingkup, dan 

sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Menjelaskan mengenai definisi sampah spesifik B3, macam-macam 

sampah B3 rumah tangga, bahaya limbah B3 pada sampah rumah tangga, 

kerangka pikir dan hipotesis. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Menjelaskan mengenai metode penelitan, parameter penelitian, rincian 

kerja prosedur penelitian. 
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4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil 

pengujian. 

5. Bab V Penutup 

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang 

direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan 

proses pengujian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


