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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan sampah merupakan suatu hal yang sangat berhubungan dengan 

masyarakat. Pola konsumsi masyarakat yang meningkat menyebabkan laju 

produksi sampah. Meningkatnya kapasitas sampah akan menimbulkan bencana 

apabila tidak ada pengelolaan yang baik. Sampah yang tidak terkelola dengan baik 

merupakan salah satu penyebab meningkatnya pencemaran air, tanah, udara, serta 

meningkatkan potensi banjir [1]. 

Kelurahan Perumnas Waykandis adalah salah satu Kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 

Kelurahan Perumnas Waykandis memiliki 28 RT yang terbagi menjadi 3 

lingkungan, setiap lingkungan memiliki permasalahan yang sama yaitu tidak 

adanya pengelolaan sampah, sehingga sampah yang masuk ke tempat 

pembuangan sementara (TPS) mengalami  overload.  Volume sampah yang sudah 

melebihi kapasitas daya tampung serta manajemen pengelolaan sampah yang 

kurang efektif dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan, kesehatan, dan juga 

estetika lingkungan.  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2021 dengan beberapa 

masyarakat  Kelurahan Perumnas Waykandis, masyarakat yang tinggal di sekitar 

TPS merasa sangat terganggu dengan keberadaan tumpukkan sampah di TPS 

tersebut. Hal ini disebabkan dari aroma yang tidak sedap, terlebih saat musim 

hujan sampah yang terbawa oleh air hujan menyebabkan menyumbatan saluran air 

sehingga terjadi banjir. Selain itu masyarakat juga mengkhawatirkan dampak  

kesehatan yang timbul akibat sampah yang menumpuk. Tempat pembuangan 

sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat tikus dan serangga 

seperti nyamuk, lalat, kecoa, dan lain-lain. Hal ini yang dapat menyebabkan 

berbagai penyakit seperti terinfeksinya saluran pencernaan tifus, disentri, dan lain 

sebagainya.  
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Dilihat dari permasalahan yang ada, diperlukan peningkatan pengelolaan sampah 

untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di TPS, sehingga tercipta 

lingkungan yang aman dan nyaman di Kelurahan Perumnas Waykandis. Salah 

satu upaya penulis untuk mengurangi volume sampah yang berada di Kelurahan 

Perumnas Waykandis yaitu dengan pengelolaan sampah melalui taman edukasi 

sampah, dimana konsep tersebut berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya 

yang dilaksanakan oleh Mabruoh,dkk tentang Tata Kelola dan Lokasi Taman 

Edukasi Bijak Kelola Sampah di daerah Jawa Tengah desa Ngawonggo, Ceper, 

Klaten yang telah menerapkan konsep tersebut dan berjalan dengan efektif  [2].  

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa volume  di desa Ngawonggo lebih banyak 

dibandingkan kapasitas TPS yang tersedia sehingga TPS tidak dapat menampung 

sampah, hal ini menyebabkan masyarakat sering kali membuang sampahnya ke 

sungai. Pada saat musim hujan aliran sungai yang tersumbat oleh sampah 

menyebabkan banjir, oleh karena itu kelompok peduli lingkungan (Goro Sampah) 

berinisiatif mengajak masyarakat untuk mengolah sampahnya melalui Bank 

Sampah, namun kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah 

membuat bank sampah tidak berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan sebagian 

masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap tempat pengelolaan sampah, 

masyarakat menganggap tempat pengelolaan sampah merupakan tempat yang 

kotor, bau, menjijikan, dan harus dijauhi keberadaannya. Oleh karena itu 

kelompok Goro Sampah melakukan penataan kembali area bank sampah dengan 

mengusung konsep taman edukasi bijak kelola sampah, pemilihan konsep ini 

diharapkan masyarakat dapat merubah pandangan masyarakat terhadap tempat 

pengelolaan sampah, sehingga tempat pengelolaan sampah tidak lagi menjadi 

tempat yang menakutkan melainkan tempat yang bersih, nyaman, mendidik, serta 

ramah lingkungan yang dapat menimbulkan stimulasi pada pengunjung agar dapat 

mengolah sampahnya dengan baik dan terciptanya suatu kondisi yang ideal. 

Kegiatan program taman edukasi bijak kelola efektif menarik minat masyarakat 

untuk mengelola sampah melalui taman edukasi bijak kelola sampah. 

Efektifnya konsep taman edukasi sampah yang dilaksanakan oleh Mabruoh,dkk di 

daerah Jawa Tengah desa Ngawonggo, Ceper, Klaten menjadi pertimbangan 

penulis memilih konsep tersebut sebagai pengelolaan sampah di Kelurahan 
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Perumnas Waykandis. Konsep dari taman edukasi sampah ini sendiri nantinya 

akan dilengkapi  beberapa fasilitas yaitu fasilitas olahraga, taman bermain anak-

anak, galeri, perpustakaan mini, dan bank sampah yang akan menjadi tempat 

pengolahan sampah di Kelurahan Perumnas Waykandis, sehingga dapat 

mengurangi timbulan sampah dan terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman 

di Kelurahan Perumnas Waykandis. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk 

mewujudkan pengelolaan sampah melalui taman eduaksi sampah. Partisipasi 

masyarakat tersebut dalam bentuk retribusi operasional pemeliharaan dan 

perawatan  apabila terdapat taman edukasi sampah yang dibayarkan setiap satu 

bulan sekali oleh masyarakat Kelurahan Perumnas Waykandis. Oleh karena itu 

perlu dilakukan suatu kajian terhadap kesediaan membayar (willingness to pay) 

masyarakat. Metode yang digunakan untuk mengetahui kesediaan membayar 

masyarakat adalah contigent valuation method (CVM). Metode ini melibatkan 

masyarakat secara langsung melalui kuesioner untuk menanyakan kesediaan  

membayar masyarakat dengan sejumlah harga yang telah ditentukan. Penelitian 

ini diharapkan menjadi solusi dari permasalahan sampah di Kelurahan Perumnas 

Waykandis, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial lingkungan, serta 

mengurangi timbulan sampah yang masuk. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kesediaan membayar masyarakat Kelurahan Perumnas Waykandis 

terhadap peningkatan pengelolaan sampah melalui taman edukasi sampah? 

2. Bagaimana pengaruh faktor jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaaan, 

dan pendapatan terhadap kesediaan membayar masyarakat  peningkatan 

pengelolaan sampah melalui taman edukasi sampah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kesediaan membayar masyarakat Kelurahan Perumnas 

Waykandis terhadap peningkatan pengelolaan sampah melalui taman edukasi 

sampah. 
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2. Menganalisis pengaruh faktor jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, dan pendapatan terhadap kesediaan membayar  masyarakat 

peningkatan pengelolaan sampah melalui taman edukasi sampah. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi atas tiga ruang lingkup yaitu: 

1.4.1 Ruang Lingkup Spasial 

Ruang lingkup tempat penelitian ini dilakukan di Kelurahan Perumnas 

Waykandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung.  

 

1.4.2 Ruang Lingkup Temporal 

Ruang lingkup temporal pada penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2020 

sampai dengan Agustus 2021 

 

1.4.3 Ruang Lingkup Substansial 

Ruang lingkup substansial bertujuan memberikan batasan pada pembahasan 

dalam penelitian dengan judul “Analisis Willingness to Pay (WTP) Peningkatan 

Pengelolaan Sampah Melalui Taman Edukasi Sampah Kelurahan Perumnas 

Waykandis, Kota Bandar Lampung”. Ruang lingkup substansi dalam kajian 

penelitian ini, meliputi: 

1. Kajian Willingness To Pay (WTP) Masyarakat Terhadap Peningkatan 

Pengelolaan Sampah melalui Taman Edukasi Sampah.  

Kajian ini diidentifikasikan melalui data primer, berisikan mengenai kesediaan 

masyarakat Kelurahan PerumnasWaykandis untuk membayar peningkatan 

pengelolaan sampah melalui taman edukasi sampah. Kesediaan masyarakat 

dalam membayar akan dilihat dengan menggunakan metode CVM melalui 

tahapan pembangunan pasar hipotesis dan mendapatkan nilai penawaran WTP.  

2. Kajian identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar. 

Faktor-faktor ini diindentifikasikan melalui data primer dan di kelompokan 

berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan 

yang mempengaruhi kesediaan membayar.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi 4 (Empat) bab yang tersusun 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Memuat latar belakang, masalah penelitian, maksud dan tujuan, 

ruang lingkup, dan sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Menjelaskan dasar-dasar teori, kajian pustaka serta ulasan 

penelitian-penelitian terdahulu terkait Willingness To Pay 

Peningkatan Pengolahan Sampah  melalui Taman Edukasi 

Sampah. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Memuat penjelasan tentang metodologi yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Metodologi penelitian ini meliputi 

diagram alir penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, dan konsep desain taman edukasi 

sampah.  

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memuat luas dan luas dan letak geografis Kelurahan Perumnas 

Waykandis, jumlah penduduk, karakteristik umum responden, 

analisis kesediaan membayar (willingness to pay) masyarakat 

terhadap peningkatan pengelolaan sampah melalui taman 

edukasi sampah, dan analisis pengaruh faktor jenis kelamin, 

usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan terhadap 

kesediaan membayar masyarakat peningkatan pengelolaan 

sampah melalui taman edukasi sampah.    

BAB V PENUTUP 

Memuat kesimpulan dan saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian sebelumnya. 
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