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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Sampah 

Sesuai peraturan menteri pekerjaan umum nomor 03 tahun 2013, sampah 

rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah 

tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik [6].  Definisi sampah 

berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan 

sampah perkotaan, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan 

organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola 

agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan [7]. 

Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan alam tanpa 

hadapi bermacam ragam pengolahan. Sampah anorganik merupakan sampah yang 

dibuat berdasarkan bahan- bahan non biologi ataupun bukan berasal dari makhluk 

hidup. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya untuk manusia ataupun juga 

makhluk hidup lain [8]. 

2.2 Sumber Timbulan Sampah 

Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 03 tahun 2013, sumber 

sampah adalah asal timbulan sampah. Pada  SNI 19-3964-1995 yang berisikan 

tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang di indonesia, 

klasifikasi sumber timbulan sampah yang menjadi jadikan acuan di Indonesia 

dibagi sebagai berikut [9]: 

a. Perumahan 

Sumber sampah perumahan terdiri dari rumah permanen, rumah 

semi permanen, dan rumah non permanen. 

b. Non Perumahan 

Sumber sampah non perumahan terdiri dari perkantoran, pertokoan 

atau ruko, pasar, sekolah, tempat peribadatan, jalan, perhotelan, tempat 

makan, industri, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. 
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Sumber timbulan sampah dapat diklasifikasikan menjadi [10] : 

a. Sampah domestik (domestic/residential waste) 

Jenis sampah ini berasal dari sampah perorangan atau rumah tangga. 

Sampah domestik berasal dari aktivitas rumah tangga dengan kegiatan 

seperti memasak, pembersihan (debu), perbaikan (Residu), dekorasi, wadah 

kosong, pakaian lama, buku, kertas pecahan kaca, barang plastik, dan 

furniture rusak. 

b. Sampah kota (municipal waste) 

Jenis sampah ini berasal dari kegiatan dan layanan suatu kota seperti 

membersihkan jalan, bangkai hewan, kegiatan perdagangan, dan kendaraan 

yang dibuang. Umumnya istilah ‘sampah kota’ digunakan secara lebih luas 

yang termasuk limbah rumah tangga, limbah kelembagaan dan limbah 

komersial. 

c. Sampah Komersial (commercial waste) 

Jenis sampah ini termasuk ke dalam limbah padat yang berasal dari 

perkantoran, tempat grosir, pasar retail, tempat makan, perhotelan, 

pergudangan, dan lain lain yang berbentuk komersial. 

d. Sampah institusi (institutional waste) 

Jenis sampah ini berasal dari institusi seperti sekolah, perguruan 

tinggi, universitas, rumah sakit, lembaga penelitian. Beberapa dari limbah 

(seperti rumah sakit) mungkin limbah berbahaya. 

e. Garbage 

Sampah jenis ini merujuk kepada sampah hewani dan nabati yang 

berasal dari pemrosesan, penyimpanan, penjualan, penyiapan, pemasakan, 

dan penyajian makanan. Limbah tersebut mengalami pembusukan zat 

organik dengan mudah dan cepat serta berbau busuk. 

f.  Rubbish 

Rubbish  penyebutan untuk istilah sampah padat yang dihasilkan 

dari rumah tangga, perusahaan serta institusi komersial. 

g. Debu (ashes) 

Sampah ini berasal dari pembakaran kayu, batubara, arang, dan 

bahan mudah terbakar lainnya. Saat diproduksi dalam jumlah besar, dalam 
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tembaga termal (fly ash) yang dikenal sebagai limbah industri. Abu terdiri 

dari halus residu tepung, arang dan klinker sering bercampur dengan 

potongan logam kecil dan kaca. 

h. Bulky waste 

Sampah ini biasanya berasal dari sampah rumah tangga besar yang 

tidak dapat ditampung oleh wadah penyimpanan yang umum digunakan 

rumah tangga, karenanya membutuhkan koleksi khusus. 

i. Limbah penyapu jalan (Street Sweeping) 

Sampah yang dikumpulkan dari jalanan, trotoar, taman dan lain 

sebagainya.  

j. Hewan mati 

Hewan mati yang dimaksud adalah hewan yang mati dengan cara 

alami atau oleh kecelakaan di jalan raya. Tidak termasuk dari rumah potong 

hewan yang termasuk kedalam limbah industri. 

k. Limbah konstruksi 

Sampah jenis ini dihasilkan oleh sisa konstruksi, perbaikan, 

pembongkaran rumah, bangunan komersial dan bangunan lainnya. 

l. Limbah industri 

Bahan sisa hasil operasi industri masuk ke dalam kategori ini. Ada 

berbagai macam zat yang unik untuk setiap industri sehingga dianggap 

terpisah dari limbah kota. 

m. Limbah berbahaya 

Limbah berbahaya didefinisikan sebagai limbah yang berasal dari 

berbagai tempat dengan karakteristik fisik, kimiawi dan biologis dapat 

membahayakan manusia dan lingkungan hidup. Pada beberapa kasus, bahan 

aktif yang berbentuk cair atau gas dapat dikategorikan sebagai limbah padat 

karena dilapisi dalam wadah padat. 

n. Limbah lumpur 

Biasanya berbahan organik serta diproduksi dari lumpur organik 

serta limbah mentah dan limbah olahan. Anorganik limbah mentah seperti 

pasir disisihkan pada tahap awal pengobatan, tetapi karena memasukkan zat 
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organik yang mudah membusuk dan mungkin mengandung bakteri 

penghasil penyakit (patogen), harus dikubur atau lenyapkan secepatnya.  

2.3 Karakteristik dan Komposisi Sampah 

Karakteristik dan komposisi sampah kota tidak sama di seluruh dunia, bahkan 

di satu negara dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal itu tergantung dari standar 

hidup, adat istiadat sosial, lokasi tempat, kondisi iklim dan cuaca. Semakin tinggi 

standar hidup, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Seiring dengan jumlah 

total sampah yang dihasilkan, komposisi sampah juga berbeda untuk tiap kelompok 

pendapatan [10]. 

Tabel 2.1 Komposisi, karakteristik, dan kuantitas Limbah padat dilihat dari 

kelompok pendapatan [10] 

 

Negara 

Penghasilan 

Rendah 

Negara 

Penghasilan 

Sedang 

Negara 

Penghasilan 

Tinggi 

Komposisi berdasarkan 

berat (%) 
   

Logam 0,2 - 2,5 1 - 5 3 – 13 

Kaca, keramik 0,5 -3,5 1 - 10 4 - 10 

Sisa makanan dan Sampah 

Kebun 
40 -65 20 - 60 20 - 50 

Kertas 1 -10 15 - 40 15 – 40 

Kain 1 - 5 2 - 10 2 – 10 

Plastik/karet 1 – 5 2 - 6 2 – 10 

Konstruksi 20 - 50 1 – 30 1 – 20 

Densitas (Kg/Cu.m) 250 – 500 170 – 330 100 - 170 

Kadar air 40 – 80 40 – 60 20 – 30 

Rata-rata sampah 

(Kg/kapita/hari) 
0,4 – 0,6 0,5 – 0,9 0,7 – 1,8 

 

2.3.1 Karakteristik Sampah 

Karakteristik sampah dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek karakteristik 

fisik, aspek karakteristik Kimia, dan aspek karakteristik Biologi [1]. Karakteristik 

fisik penting dalam proses pemilahan dan pengoperasian alat serta fasilitas 

pengolahan [11]. Parameter aspek karakteristik fisik sampah antara lain: 
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a. Berat Jenis 

Berat jenis merupakan berat bahan dalam satuan volume. Berat jenis 

akan sangat bergantung pada lokasi geografis, musim setiap tahun dan 

lamanya waktu dalam menyimpan, mestinya menggunakan nilai sesuai tipe-

tipe khusus. Berat jenis sangat penting diketahui dalam menentukan desain 

sistem pengelolaan sampah yang dapat diaplikasikan pada desain 

penyimpanan, pengangkutan serta pembuangan [10]. 

b. Kelembaban 

Kelembaban pada umumnya dinyatakan dengan dua cara, dengan 

metode berat basah dinyatakan dalam bentuk persentase berat basah bahan, 

dan dengan metode berat kering dinyatakan dalam bentuk persentase berat 

kering bahan. Rentang nilai kelembaban berkisar antara 20-45% dari berat 

sampah, bergantung pada kondisi iklim pada wilayah tersebut [10]. 

c. Distribusi Ukuran dan Ukuran Partikel 

Distribusi ukuran dan ukuran partikel dari bahan dalam sampah 

adalah hal yang penting dalam proses recovery sampah [1]. 

d. Kapasitas Lahan (Field Capacity) 

Kapasitas lahan merupakan total jumlah kelembaban yang dapat 

menopang berat suatu diatasnya serta memiliki kecenderungan menurun 

karena adanya gravitasi. Kapasitas lahan dari sampah adalah hal terpenting 

yang dapat menentukan terbentuknya lindi pada landfill [1]. 

e. Faktor Pemadatan 

Konduktivitas hidrolik sampah yang dipadatkan adalah sifat fisik 

yang penting jika dalam skala besar mampu memindahkan cairan dan gas 

dalam landfill [1]. 

Penentuan karakteristik kimia sampah diperlukan dalam mengevaluasi 

alternatif suatu proses dan sistem recovery yang akan dilakukan pada suatu sampah 

[11]. Parameter aspek karakteristik fisik sampah antara lain: 

a. Analisis Proksimat (Proximate Analysis) 

Analisis Proksimat pada bahan mudah terbakar jenis sampah 

perkotaan meliputi beberapa pengujian antara lain kelembaban, bahan 

mudah menguap, karbon tetap, dan debu [1]. 



 

 

 10   

b. Titik Asap (Fusing Point of Ash) 

Titik asap adalah suhu dimana asap hasil pembakaran limbah 

menjadi padat akibat penggumpalan [1]. 

c. Analisis Ultimate (Ultimate Analysis of Solid Waste Components) 

Analisis ultimat untuk komponen limbah seperti penentuan persen 

karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), belerang (S) dan debu. 

Hasil dari analisis ultimat akan digunakan dalam penentuan karakteristik 

kimia berbahan organik dalam sampah perkotaan atau dapat juga digunakan 

dalam menentukan perbandingan rasio C/N untuk proses konversi biologis 

[1]. 

d. Kemampuan Energi (Energy Content of Solid Waste Components) 

Penentuan energi komponen organik pada sampah perkotaan dapat 

ditentukan oleh beberapa cara yaitu penggunaan boiler dengan skala besar 

seperti kalorimeter, dengan menggunakan kalorimeter laboratorium, atau 

dengan perhitungan jika komposisi dari elemen sudah diketahui [1]. 

e. Nutrisi dan elemen lainnya 

Informasi mengenai nutrisi dan elemen lain dalam bahan limbah 

sangat penting untuk diketahui karena akan didapat dimanfaatkan sebagai 

pemilihan konservasi limbah, menjadi kompos, mengambil metan atau 

hingga menyuling ke tingkat etanol [1]. 

Penentuan karakteristik biologi dapat digunakan dalam mengurangi volume 

dan berat bahan untuk menghasilkan kompos, humus serta untuk memproduksi gas 

metan [1]. 

2.3.2 Komposisi Sampah 

Komposisi sampah tiap daerah biasanya diatur sesuai kebijakan daerah masing-

masing. Hal tersebut dikarenakan komposisi sampah tiap daerah berbeda-beda 

sesuai perkembangan dari daerah tersebut. Komposisi sampah dapat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sebagai berikut [1] : 

a. Sumber sampah 

Komposisi sampah pada satu sumber sampah akan berbeda dengan 

sumber sampah yang lainnya. 
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b. Aktivitas penduduk 

Profesi dari setiap penduduk yang beragam akan membedakan jenis 

sampah yang akan dihasilkan dari kegiatan sehari-harinya. 

c. Sistem pengumpulan dan pembuangan yang digunakan 

Sistem pengumpulan dan pembuangan yang berbeda pada masing-

masing tempat akan membedakan komposisi sampah yang dihasilkan. 

d. Geografi 

Wilayah yang satu dengan daerah yang lain dilihat dari letaknya 

akan berbeda komposisi sampah yang dihasilkan, wilayah pertanian 

dengan wilayah perindustrian akan menghasilkan komposisi yang 

berbeda. 

e. Sosial Ekonomi 

Faktor ini sangat berpengaruh dengan jumlah timbunan sampah 

suatu daerah termasuk faktor adat istiadat, taraf hidup, perilaku serta 

mental dari masyarakatnya. 

f. Musim atau iklim 

Faktor ini mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan, 

contohnya indonesia misalnya musim hujan timbulan sampah akan 

terlihat meningkat karena adanya sampah yang terbawa oleh air. 

g. Teknologi 

Dengan kemajuan teknologi maka jumlah timbulan sampah juga 

akan meningkat. Sebagai contoh, dulu tidak mengenal dengan adanya 

sampah jenis plastik namun sekarang plastik menjadi permasalahan 

dalam pengelolaan sampah. 

h. Waktu 

Jumlah timbulan sampah serta komposisinya sangat dipengaruhi 

oleh faktor waktu (harian, mingguan, bulanan, tahunan). Jumlah 

timbulan sampah setiap hari beragam menurut waktu. Hal ini 

berhubungan dengan aktivitas manusia sehari-hari. 

2.4 Perhitungan Kuantitas Sampah 

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam memperhitungkan kuantitas 

limbah padat adalah [1]: 
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a. Load-count analysis (analisis perhitungan muatan) 

Metode ini dilakukan dengan cara menentukan muatan limbah padat 

per-individu dan karakteristik yang dicatat dalam kurun waktu tertentu. 

Kesulitan dalam menggunakan analisis ini antara lain apakah data yang 

didapatkan benar-benar akan mewakili apa yang perlu dihitung. Beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan timbulan sampah adalah 

sebagai berikut: 

1. Jumlah bangunan yang menghasilkan limbah 

2. Periode observasi 

3. Jumlah truk compactor (satuan unit) 

4. Ukuran rata-rata dari truk compactor (satuan volume) 

5. Jumlah truk (satuan unit) 

6. Volume rata-rata dari truk (satuan volume) 

7. Jumlah muatan dari alat angkut sampah di lokasi (satuan unit) 

Kemudian dengan data yang didapatkan, dicari berat totalnya terlebih 

dahulu. Setelah didapatkan berat total, selanjutnya timbulan akan diketahui 

dengan rumus yang dapat dilihat pada persamaan 2.1: 

Unit rate = (
(

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖
)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑥 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖
)...(2.1) 

Berdasarkan rumus tersebut, akan didapatkan timbulan dalam satuan 

berat/kapita.hari. 

b. Weight-volume analysis (analisa berat volume) 

Metode ini dilakukan dengan cara menentukan volume dan berat dari 

tiap muatan, sehingga harapannya akan mendapatkan nilai yang pasti dari 

berbagai jenis sampah yang dihasilkan. 

c. Materials-balance analysis (analisa keseimbangan bahan) 

Metode ini dilakukan dengan cara melihat secara detail keseimbangan 

material pada seluruh sumber timbulan seperti di rumah tangga, kegiatan 

komersial atau perindustrian. Urutan kegiatan yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 
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• Gambaran dari sistem batas (ruang lingkup) unit yang akan observasi. 

• Mengidentifikasi semua kegiatan yang menyilang atau terjadi dalam 

batas tersebut dan dapat mempengaruhi timbulan limbah padat. 

• Mengidentifikasi angka timbulan yang saling berhubungan dengan 

setiap kegiatan. 

• Gunakan hubungan matematik yang sesuai untuk menentukan kuantitas 

dari timbulan, pengumpulan dan penyimpanan sampah. 

2.5 Teknik Pengolahan Sampah 

Dalam sistem pengelolaan sampah terdapat enam fungsi elemen yaitu timbulan 

sampah, pembagian serta penanganan, penyimpanan serta pemrosesan di sumber, 

pengumpulan, pemisahan serta pemrosesan serta proses pergerakan sampah seperti 

pemindahan dan pengangkutan serta pembuangan. Hubungan enam fungsi elemen 

yang telah disebutkan dapat dilihat pada Gambar 2.1 : 

 

Gambar 2.1 Hubungan Antar Elemen dalam Sistem Manajemen Sampah [1] 

2.5.1 Timbulan Sampah 

SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah 

perkotaan, timbulan sampah merupakan salah satu elemen fungsional pengolahan 

limbah padat. Timbulan sampah akan menentukan besar sampah yang perlu 
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dikelola. Timbulan sampah didefinisikan sebagai banyaknya jumlah sampah yang 

dihasilkan masyarakat dalam satuan volume ataupun berat sampah per orang, per 

hari, atau per luas bangunan, atau per panjang jalan. 

Tujuan perlu diketahuinya timbulan sampah adalah sebagai cara agar dapat 

memperkirakan timbulan sampah yang akan dihasilkan untuk masa sekarang 

maupun pada masa mendatang sehingga berguna untuk [1]: 

a. Hal dasar dari suatu perencanaan serta desain sistem pengelolaan sampah. 

b. Penentuan jumlah sampah yang akan dikelola. 

c. Perencanaan untuk sistem pengumpulan (penentuan jenis dan jumlah 

kendaraan yang digunakan, jumlah pekerja yang dibutuhkan, jumlah dan 

desain TPS yang dibutuhkan). 

Besar laju timbulan sampah yang mengacu pada SNI 19-3983-1995 

berdasarkan komponen sumber sampah dan berdasarkan klasifikasi kota dijelaskan 

dalam Tabel 2.2 dan Tabel 2.3: 

Tabel 2.2 Besaran Timbulan Berdasarkan Komponen Sumber Sampah [7] 

No 
Komponen Sumber 

Sampah 
Satuan 

Volume 

(Liter) 
Berat (kg) 

1. Rumah permanen Per orang/hari 2,25 – 2,5 0,35 – 0,4 

2. Rumah semi permanen Per orang/hari 2 – 2,25 0,3 – 0,35 

3. Rumah non permanen Per orang/hari 1,75 – 2 0,25 - 0,3 

4. Kantor Per pegawai/hari 0,5 – 0,75 0,25 – 0,3 

5. Toko/ruko Per pegawai/hari 2,5 - 3 0,15 – 0,35 

6. Sekolah Per murid/hari 0,1 – 0,15 0,01 – 0,02 

7. Jalan arteri sekunder Per meter/hari 0,1 – 0,15 0,01 – 0,02 

8. Jalan kolektor sekunder Per meter/hari 0,1 – 0,15 0,02 – 0,1 

9. Jalan lokal Per meter/hari 0,05 – 0,1 0,005 – 0,025 

10. Pasar Per meter2/hari 0,2 – 0,6 0,1 – 0,3 

 

Tabel 2.3 Besaran Timbulan Berdasarkan Klasifikasi Kota [7] 

No 
Satuan Volume 

(L/orang/hari) 

Berat 

(kg/orang/hari) Klasifikasi Kota 

1. Kota Sedang 2,75 – 3,25 0,7 – 0,8 

2. Kota kecil 2,5 – 2,75 0,625 – 0,7 
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Banyaknya jumlah timbulan sampah, diperlukan untuk menentukan jumlah 

sampah yang harus dikelola. Kajian terhadap data mengenai timbulan sampah 

merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan [1]. 

Ketentuan pengambilan sampel sampah adalah sebagai berikut [12] : 

a. Jumlah sampel minimal 10% dari seluruh jumlah sampah atau untuk 

sampah pemukiman dapat menggunakan C√𝑃 dimana C adalah koefisien 

kota berdasarkan jumlah penduduk dari wilayah tersebut (maksimal 1) dan 

P adalah banyaknya jumlah penduduk. Lalu jumlah sampel yang didapatkan 

dibagi rata secara proporsional sesuai jumlah golongan tinggi, menengah 

dan rendah. 

b. Hal pada point a dapat dilakukan untuk sampah pasar, sampah perkantoran, 

sampah hotel dan lain-lain, jumlah sampel yang diukur sebanyak 10%. 

c. Sampling pengambilan sampah dilakukan selama 8 hari berturut-turut dan 

harus diulang setiap 6 bulan (setahun 2 kali) , yaitu pada musim penghujan 

dan musim kemarau. Jika hal tersebut dianggap sulit dilakukan karena 

kegiatan sampling memerlukan biaya yang cukup besar maka dapat 

dilakukan minimal setahun 1 kali atau 2 tahun sekali. Sampling penting 

untuk melihat fluktuasi timbulan komposisi sampah, selain itu dapat 

digunakan untuk acuan dalam penentuan strategi dalam penanganan sampah 

untuk kota tersebut, khususnya kota yang berkaitan dengan program 

meminimalisasi sampah atau 3R (reduce, reuse dan recycle). 

2.5.2 Penanganan, Pemisahan, dan Penyimpanan Sumber 

Berdasarkan SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional 

Pengelolaan Sampah Perkotaan, pemilahan sampah adalah proses memisahkan 

sampah sesuai jenis sampah yang dimulai dari sumber hingga sampai pembuangan 

akhir. Pemilahan dilaksanakan dengan cara mengelompokan berbagai jenis sampah 

menjadi minimal 5 jenis sampah seperti sampah yang mudah terurai, sampah yang 

dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, sampah bahan 

berbahaya dan beracun. Pemilahan seharusnya dilakukan oleh setiap orang pada 

sumbernya, pengelola fasilitas, dan pemerintah kabupaten/kota [6]. 
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Pewadahan sampah adalah aktivitas menampung sampah sementara dalam 

suatu wadah individual dan komunal di tempat sumber sampah. Pengolahan sampah 

adalah proses untuk mengurangi volume sampah dan atau mengubah bentuk 

sampah menjadi bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, 

pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendaur ulangan [7]. Dalam 

persyaratan sarana pewadahan yang terpilah harus diberi label atau tanda, 

dibedakan bahan, bentuk maupun warna, serta menggunakan wadah tertutup [6]. 

Penyimpanan sampah dapat dikaitkan dengan pewadahan. Penentuan segi 

baik buruknya sarana atau prasarana pewadahan dinilai dari kaitannya sebagai 

pendukung proses pengumpulan sampah. Cara pewadahan harus dapat memberikan 

kemudahan dalam pekerjaan pengumpulan. Pekerjaan umumnya dilakukan oleh 

petugas kota atau swadaya masyarakat [12]. Untuk sampah yang termasuk kategori 

bahan berbahaya dan beracun (B3) harus disimpan di tempat penyimpanan yang 

sesuai dengan peraturan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3) [6]. 

2.5.3 Pengumpulan 

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional 

pengelolaan sampah perkotaan, pengumpulan sampah adalah aktivitas penanganan 

yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual dan atau dari 

wadah komunal (bersama) melainkan juga mengangkutnya ke tempat terminal 

tertentu, baik dengan pengangkutan langsung maupun tidak langsung. 

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan 

dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sampah 

sementara, atau ke pengolahan sampah skala kawasan, atau langsung ke tempat 

pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan [13]. 

Sistem pengumpulan sampah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sudut 

pandang, seperti mode operasi, peralatan yang digunakan, dan tipe pengumpul 

limbah [1]. Contoh sistem pengumpulan limbah yang sering digunakan antara lain 

sistem Hauled Container dan sistem Stationary Container. Sistem Hauled 

Container secara ideal digunakan untuk menghilangkan limbah dari sumber dimana 

tingkat timbulan sampah tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya sistem ini 
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menggunakan container yang besar untuk menanganinya. Pada sistem ini dapat 

dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu hoist truck, tilt-frame container dan trash-

trailer. Untuk mengukur metode ini diperlukan rumus yang dapat dilihat pada 

persamaan 2.2: 

Thcs = (Phcs + s + a + bx) .......................................................................................(2.2) 

Dimana : 

Thcs = Waktu yang diperlukan kontainer/truk 

Phcs = Waktu pengambilan (jam/trip) 

s = Waktu yang dibutuhkan pada waktu pengosongan muatan 

a = Empiris muatan yang konstan terus menerus (jam/trip). 

b = Empiris muatan yang konstan (jam/km) 

x  = Jarak tempuh (km/trip) 

Sistem stationary container dapat digunakan untuk mengumpulkan seluruh 

tipe limbah. Sistem ini sangat bergantung pada tipe dan jumlah limbah untuk 

ditangani. Terdapat dua tipe pada sistem ini yaitu, sistem dengan perangkat 

mekanik dan sistem dengan perangkat manual. Untuk mengukur metode ini 

diperlukan rumus yang dapat dilihat pada persamaan 2.3: 

Tscs = (Pscs + s + a + bx) .......................................................................................(2.3) 

Dimana : 

Tscs = Waktu yang diperlukan kontainer/truk 

Pscs = Truk per perjalanan untuk sistem SCS 

s = Waktu yang dibutuhkan pada waktu pengosongan muatan 

a = Empiris muatan yang konstan terus menerus (jam/trip). 

b = Empiris muatan yang konstan (jam/km) 

x  = Jarak tempuh (km/trip) 
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Tabel 2.4 Empiris Waktu Angkut a dan b [1] 

No. 
Batas Kecepatan a b 

km/jam mil/jam jam/rit jam/km jam/mil 

1 88 55 0,016 0,011 0,018 

2 72 45 0,022 0,014 0,022 

3 56 35 0,034 0,018 0,029 

4 40 25 0,050 0,025 0,040 

 

• Waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muatan di TPS (h) 

h = a + b.x ........................................................................................(2.4) 

Dimana : 

a = Empiris muatan yang konstan terus menerus (jam/trip). 

b = Empiris muatan yang konstan (jam/km) 

x = Jarak rata-rata (mil/trip) 

• Jumlah wadah yang dapat dikosongkan dalam 1 perjalanan (Ct) 

Ct = 
𝑣𝑟

𝑐𝑓
 ..............................................................................................(2.5) 

Dimana : 

v = volume alat angkut (m3/trip) 

r = Rasio pemadatan 

c = Volume kontainer (m3/kontainer) 

f = Faktor Utilisasi berat kontainer 

• Waktu untuk memuat sampah dari lokasi pertama sampai terakhir (Pscs) 

Pscs = Ct(uc) + (np – 1)(dbc) .............................................................(2.6) 

Dimana : 

Ct = jumlah wadah yang dikosongkan dalam 1 hari (kontainer/trip) 

uc = Waktu rata-rata untuk mengosongkan wadah (jam/kontainer) 

np = Jumlah kontainer dikosongkan pertrip (lokasi/trip) 

dbc= Waktu antar lokasi (jam/lokasi) 

• Waktu per trip (Tscs) 

Tscs = Pscs + h + s ..........................................................................................(2.7) 

Dimana : 

h = waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muatan di TPS 

s = Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu di lokasi 
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Pscs= Waktu untuk memuat sampah dari lokasi pertama sampai terakhir 

• Jumlah ritasi/hari (Nd) 

Nd = 
𝐻 𝑥 (1−𝑤)−(𝑡1+ 𝑡2)

𝑇𝑠𝑐𝑠
 .................................................................................(2.8) 

Dimana : 

Nd = jumlah ritasi per hari (ritasi/hari) 

H  = waktu kerja per hari (jam) 

t1  = waktu dari pool menuju lokasi pertama (jam) 

t2  = waktu dari TPS menuju pol (jam) 

Tscs = waktu per trip (jam/trip) 

Bentuk pola pengumpulan dapat dibagi menjadi lima bentuk, yaitu pola 

individual langsung, pola individual tidak langsung, pola komunal langsung, pola 

komunal tidak langsung dan pola penyapu jalan [14]. 

2.5.4 Pemindahan dan Pengangkutan 

Menurut SNI 19-2454-2002 Tentang Tata cara Teknik Operasional 

Pengelolaan Sampah Perkotaan, pemindahan sampah adalah kegiatan 

memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa 

ke tempat pembuangan akhir. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa 

sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampai menuju ke 

tempat pembuangan akhir. Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan 

pengangkutan sampah harus menyediakan alat angkut sampah serta melakukan 

pengangkutan dari TPS menuju TPA atau TPST [6]. 

Cara pemindahan dapat dilakukan dengan cara manual, mekanis dan 

gabungan manual dan mekanis. Cara pemindahan gabungan manual dan mekanis 

adalah pengisian kontainer dilakukan secara manual oleh petugas pengumpul, 

sedangkan pengangkutan kontainer ke atas truk dilakukan secara mekanis (load 

haul). Kegiatan pengangkutan sampah mencakup dua hal, yaitu pola pengangkutan 

dan peralatan. Pola pengangkutan dapat dilakukan dengan sistem transfer depo dan 

dengan sistem kontainer [14]. 
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2.5.5 Pemisahan dan Pengolahan serta Perubahan Sampah 

Menurut SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional 

Pengelolaan Sampah Perkotaan, pengolahan sampah dapat dilakukan di sumber, di 

tempat pembuangan sementara (TPS) atau di transfer depo, dan di tempat 

pembuangan akhir (TPA). Teknik-teknik pengolahan sampah dapat berupa 

pengomposan dimana pengomposan ini didasarkan pada kapasitas (Individual, 

komunal, skala lingkungan) dan didasarkan pada proses (alami, biologis dengan 

cacing, biologis dengan mikroorganisme tambahan). Dalam mengelola sampah 

perlu mempertimbangkan [6]: 

a. Pemadatan 

b. Pengomposan 

c. Daur ulang materi 

d. Mengubah sampah menjadi sumber energi 

Secara umum teknik pengolahan sampah dibedakan menjadi beberapa 

metode, yaitu daur ulang (recycling), pemanfaatan kembali (reuse), pengurangan 

volume dan berat volume, serta pengomposan. Pengurangan volume dan berat 

volume dapat dilakukan dengan cara pembakaran (insinerasi) maupun dengan cara 

baling (bale filling) atau pemadatan [14]. 

2.5.6 Pembuangan 

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional 

pengelolaan sampah perkotaan, pembuangan akhir sampah adalah tempat dimana 

dilakukan kegiatan untuk mengisolasi sampah sehingga aman bagi lingkungan. 

Metode pembuangan akhir sampah kota dapat dilakukan dengan cara penimbunan 

terkendali termasuk pengolahan lindi dan gas. Metode penimbunan sampah untuk 

daerah pasang surut dilakukan dengan sistem kolam (anaerob, fakultatif, maturasi). 

Rincian masing-masing metode pembuangan akhir sampah kota disesuaikan 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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2.6 Reduksi Sampah 

Dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, 3R (reduce, reuse, and recycle) 

menjadi elemen penting dari setiap tahapan pengelolaan sampah sampai saat ini. 

Pengelolaan sampah terpadu seharusnya dilakukan pendekatan yang menyeluruh 

dimana semua pilihan pengelolaan sampah memiliki peran yang penting. 

Pendekatan yang dimaksud tidak secara hirarki, pendekatan secara menyeluruh ini 

tidak memprediksi jenis pengelolaan yang terbaik karena pengelolaan sampah di 

salah satu kota tergantung kondisi dari tempat tersebut, termasuk kondisi geografis 

yang dapat mempengaruhi komposisi dan jumlah sampah, tersedianya pilihan 

pengelolaan sampah, dan ketersediaan pasar material daur ulang [15]. 

Menurut Pedoman Sampah 2013, reduksi di sumber sampah sangat 

mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang ada di suatu kota. Meningkatnya 

reduksi sampah di sumber sampah akan menurunkan laju timbulan sampah secara 

signifikan. Aktivitas yang termasuk kategori dalam mereduksi sampah antara lain: 

• Mengurangi bungkus/packaging 

• Produk lebih tahan lama (dapat digunakan kembali) 

• Mengurangi bahan sekali pakai 

• Meminimalisir menggunakan bahan-bahan/sumber daya alam 

• Tingkatkan bahan yang dapat di daur ulang 

Penerapan 3R ini dapat dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi 

masyarakat terkelola dengan baik, maka timbulan sampah yang dibawa menuju 

TPS ataupun TPA akan berkurang [16]. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah, Taufik Ashar, dan Nurmaini dengan 

judul Analisis Pengelolaan Sampah di Kota Subulussalam yang berasal dari 

Universitas Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa dari 5 Kecamatan yang 

ada di Kota Subulussalam hanya 2 yang ditangani oleh Dinas Kebersihan Kota 

tersebut. Anggaran pendapatan dari retribusi sampah di Kota Subulussalam 

semakin meningkat dengan rata-rata 25,2% dalam satu tahun. Sistem 

pengangkutannya mayoritas masyarakat menggunakan gerobak dorong, yang 
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disebabkan oleh lebih dari 50% bukan berada di jalan utama. Serta masih ada 

wilayah yang menggunakan becak untuk mengangkut sampah. Untuk metode 

pengolahan sampah yang dilakukan oleh Kota Subulussalam menggunakan 

metode sanitary landfill, untuk menampung air lindi dari hasil timbunan 

sampah digunakannya geotekstil. Pengelolaan sampah yang dilakukan belum 

berwawasan lingkungan, hal ini dikarenakan pengelolaan yang dilakukan 

belum menjalankan aspek seperti pemilahan sampah pada sumbernya serta 

mengubah sampah menjadi barang yang lebih berguna [17]. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Adhitia Dicky Pratama, Ika Bagus Priyambada, 

dan Dwi Siwi Handayani dengan judul Perencanaan Sistem Pengelolaan 

Sampah Terpadu (Studi Kasus RW 01, 02, 03 dan 04 Kelurahan Tanjungmas, 

Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang) yang berasal dari Departemen 

Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dapat 

disimpulkan bahwa, Untuk perencanaan TPST yang dibangun meliputi area 

penerimaan, area pemilahan, area pengomposan, area penyimpanan komponen 

sampah layak jual, area residu serta area pendukung lainnya. Secara 

keseluruhan dibutuhkan luas area 600m2. Anggaran biaya yang dibutuhkan 

berasal dari anggaran retribusi dari setiap rumah. Dikarenakan menurunnya 

jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga 2040 berdasarkan proyeksi 

penduduk, maka dibutuhkan kenaikan dalam penarikan retribusi agar menutupi 

kekurangan biaya dalam membangun TPST ini [18]. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Setiyo Pramono dengan judul studi 

pengangkutan sampah dari TPS hingga TPA di Kota Depok. Metode yang 

digunakan adalah dengan membandingkan analisis pengangkutan secara HCS 

dan SCS. Sehingga, dari hasil analisis yang dilakukan bahwa untuk 

mengoptimalkan pelayanan sampah Kota Depok dibutuhkan pengolahan 

sampah dengan mengedepankan pengelolaan on site dengan sistem 

pengomposan sampah, karena komposisi sampah di Kota Depok didominasi 

oleh sampah organik. Selanjutnya untuk mendukung optimalisasi dibutuhkan 

sarana dan prasarana dengan jumlah truk sebanyak 218 unit atau setara dengan 

nilai investasi sebesar RP. 46,6528 milyar dan biaya OM sebesar 699,78 juta 

per tahun [19]. 
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d. Penelitian yang dilakukan oleh Aufiyah dari Program Magister di Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember dengan judul reduksi sampah rumah tangga 

Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. Studi tersebut dilakukan dengan 

mengambil sampel sampah di 110 KK. Sampel tersebut akan dijadikan acuan 

untuk mengukur timbulan, densitas, komposisi, serta reduksi sampah yang ada 

di Kecamatan Krembangan. Dari hasil penelitian dihasilkan bahwa timbulan 

sampah sebanyak 31.633,41 kg/hari. Densitas sampah yang dihasilkan adalah 

145,57 kg/m3. Total persentase tingkat reduksi adalah 2,17%. Dibutuhkan 

beberapa skenario dengan mengembangkan TPS 3R, memanfaatkan daur ulang 

dengan baik, serta mengkoordinasi masyarakat. Sehingga dipilih skenario 

dengan memanfaatkan daur ulang dengan bank sampah [20]. 

e. Penelitian yang dilakukan Amar Addinsyah dan Welly Herumurti dengan judul 

studi timbulan dan reduksi sampah rumah kompos serta perhitungan emisi gas 

rumah kaca di Surabaya Timur. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan 3 

skenario. Skenario pertama, rumah kompos dengan 8 rumah pertama 

beroperasi secara serentak. Skenario kedua, lima rumah kompos dan dua unit 

gasifikasi berfungsi serentak. Skenario ketiga, tanpa reduksi. Dari penelitian 

tersebut dihasilkan material balance diperoleh tingkat reduksi sebesar 50,74% 

untuk skenario pertama dan 34,68% untuk perhitungan skenario kedua. Dari 

kedua skenario terdapat selisih tingkat reduksi sebesar 16,06% yang 

disebabkan tidak berfungsinya tiga rumah kompos di Surabaya Timur [21]. 

f. Penelitian yang dilakukan oleh Jailan Sahil, Mimien Henie Irawati Al Muhdar, 

Fachtur Rohman, dan Istamar Syamsuri berjudul sistem pengelolaan dan upaya 

penanggulangan sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. Teknik 

analisis data yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini dengan 

metode analisis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yang dimaksud disini 

dengan mengolah data dengan berbagai perhitungan statistik sederhana seperti: 

jumlah, selisih dan persentase data.dari hasil penelitian didapatkan faktor 

penghambat yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah di Kelurahan 

Dufa-Dufa, seperti kepadatan dan penyebaran penduduk, karakteristik, fisik 

lingkungan dan sosial ekonomi, budaya, sikap dan perilaku. Pengolahan 
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sampah perlu memperhatikan karakteristik sampah, karakteristik perkotaan 

serta keberadaan sosial-budaya masyarakat sekitar [22]. 

g. Analisis pengelolaan sampah pada masyarakat Desa Disanah Kecamatan 

Sreseh Kabupaten Sampang merupakan penelitian yang dilakukan oleh 

Muchammad Zamzami Elamin dkk. Metode yang digunakan menggunakan 

penelitian kualitatif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik 

yang dilakukan dengan cara survei di lapangan, dengan fokus kepada 

wawancara terbuka, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa pengelolaan sampah di desa tersebut masih kurang baik. Hal ini 

disebabkan tidak adanya lahan untuk pembangunan tempat penampungan 

sementara, fasilitas yang masih belum memadai, serta tingkat kesadaran 

masyarakat yang masih rendah [23]. 

h. Penelitian yang dilakukan Linda Natalia, yang berjudul perencanaan desain 

tempat pengelolaan sampah 3R (TPS 3R) di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar 

Lampung menghasilkan data jumlah timbulan sebanyak 79.183,405 L/hari. 

Untuk komposisi sampah organik (67,24%), sampah plastik (18,38%), sampah 

kertas (10,8%) dan sisanya merupakan residu. Dari hasil analisis tersebut 

didapatkan rancangan untuk TPS 3R dengan pos jaga seluas 2 m2, kantor seluas 

21,84 m2, kamar mandi seluas 6 m2, gudang seluas 16 m2, area pengolahan 

sampah sebesar 297,71 m2, dan garasi seluas 48 m2. Dari jumlah luas tersebut 

dibutuhkan dana sebanyak Rp. 924.46.100 [24].  


