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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Diagram Alir 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini diperlukan metode pembahasan untuk 

mendapatkan tahapan secara sistematis. Tahapan ini meliputi pengumpulan data 

baik secara sekunder maupun primer. Selanjutnya analisis data, hingga mencapai 

kesimpulan dan saran. Tahapan selengkapnya dapat dijelaskan lebih rinci pada 

Gambar 3.1. 

  

Gambar 3.1 Diagram alir 
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3.2 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. 

Pada pendekatan kuantitatif, peneliti akan bekerja menggunakan data berupa angka 

yang didapatkan pada proses pengambilan data dilapangan. Data yang didapatkan 

berupa data timbulan sampah di Kecamatan Panjang dalam satuan kg/orang/hari, 

komposisi sampah yang ditunjukan dalam persentase, densitas, waktu petugas 

pengumpul sampah, serta jumlah sampah yang sudah tereduksi di Kecamatan 

Panjang. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Kecamatan Panjang terbentuk pada tahun 1976, pada Provinsi Lampung 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 1994. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, 

tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah Kecamatan 

Panjang dibagi menjadi 8 kelurahan antara lain: 

1. Kelurahan Srengsem 

2. Kelurahan Karang Maritim 

3. Kelurahan Panjang Utara 

4. Kelurahan Panjang Selatan 

5. Kelurahan Pidada 

6. Kelurahan Way Lunik 

7. Kelurahan Ketapang 

8. Kelurahan Ketapang Kuala 

Kecamatan Panjang secara administrasi dan wilayah geografis berbatasan 

langsung dengan: 

Sebelah Utara  : Kecamatan Sukabumi 

Sebelah Selatan : Teluk Lampung 

Sebelah Timur  : Kabupaten Lampung Selatan 

Sebelah Barat  : Kecamatan Bumi Waras 

Lokasi studi berada di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi 

Lampung. Untuk lebih jelasnya lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2
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Gambar 3.2 Peta Lokasi Studi 
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3.4 Sampel Penelitian 

Pada sistem pengolahan sampah sampah di indonesia, metode pengambilan 

sampel telah diatur dalam Standar Nasional Indonesia yaitu SNI 19-3964-1994 

tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh timbulan dan Komposisi 

Sampah Perkotaan. Titik sampling akan dilakukan berdasarkan dari kepadatan 

penduduk tertinggi, sedang dan rendah. Kriteria kepadatan penduduk didapatkan 

melalui perhitungan kuartil. Adapun rentang yang didapatkan dari kepadatan 

penduduk antara lain: 

• Kepadatan rendah : < 5636 

• Kepadatan sedang  : 5636 < x < 9618 

• Kepadatan tinggi : >9618 

Tabel 3.1. Kriteria Kepadatan Penduduk 

Kelurahan 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km2) 

Kriteria 

Srengsem 1.814 Rendah 

Panjang Selatan 13.621 Tinggi 

Panjang Utara 6.798 Sedang 

Pidada 4.078 Rendah 

Karang Maritim 10.594 Tinggi 

Way Lunik 7.016 Sedang 

Ketapang 1.654 Rendah 

Ketapang Kuala 2.173 Rendah 

 

Penentuan wilayah sampling timbulan sampah menggunakan Metode 

Stratified Random Sampling dengan melakukan pemilihan secara acak. Sehingga 

lokasi sampel dengan kategori rendah berada di Kelurahan Ketapang, dengan 

kategori sedang berada di Kelurahan Panjang Utara, dan dengan kategori tinggi 

berada di Kelurahan Panjang Selatan. Lokasi pengambilan sampel akan 

dilaksanakan di daerah perumahan secara acak. Cara pengambilan sampel akan 

dilakukan langsung dari sumber sampah masing-masing rumah yang menjadi 

sampel. Untuk menghitung jumlah sampel rumah yang harus diambil, perlu 

diketahui terlebih dahulu jumlah populasi yang ada di Kecamatan Panjang. Sesuai 

data badan pusat statistik Kota Bandar Lampung, Kecamatan Panjang memiliki 
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jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 79.800 jiwa. Serta diasumsikan dalam 

1 kepala keluarga terdiri dari 5 orang. Sehingga untuk sampel dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut : 

• Sampling Jiwa 

S = 𝐶𝑑 √𝑃𝑠 

 = 1 √79.800 

 = 282,489 = 282 jiwa 

• Sampling Keluarga 

K = 
𝑆

𝑁
 

 = 
282

5
 

 = 56,4 = 56 Rumah 

• Jumlah Sampel Sesuai Jenis Rumah 

Permanen  = K x S1 = 56 x 20% = 12 Rumah  

Semi Permanen = K x S2 = 56 x 40% = 22 Rumah 

Non Permanen = K x S3 = 56 x 40% = 22 Rumah 

Dari perhitungan diatas didapatkan jumlah sampel sesuai jenis rumah. Jenis 

rumah permanen sebanyak 12 rumah dibagi menjadi 3 kelurahan, 6 rumah di 

Kelurahan Panjang Utara, 5 rumah di Kelurahan Panjang Selatan dan 1 rumah 

di Kelurahan Ketapang. Jenis rumah semi permanen sebanyak 22 rumah dibagi 

menjadi 3 kelurahan, 9 rumah di Kelurahan Panjang Utara, 4 rumah di 

Kelurahan Panjang Selatan dan 9 rumah di Kelurahan Ketapang. Jenis rumah 

non permanen sebanyak 22 rumah dibagi menjadi 3 kelurahan, 6 rumah di 

Kelurahan Panjang Utara, 9 rumah di Kelurahan Panjang Selatan dan 7 rumah 

di Kelurahan Ketapang. Lokasi pengambilan sampel sampah rumah tangga 

dapat dilihat pada Gambar 3.3
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Gambar 3.3 Peta Lokasi Pengambilan Sampel
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3.5 Metode Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi beberapa pengukuran, yaitu pengukuran 

timbulan sampah, pengukuran komposisi sampah, pengukuran densitas sampah 

serta mengamati potensi reduksi sampah yang dihasilkan masyarakat. Pengukuran 

timbulan menggunakan dua metode yaitu metode volume yang menghasilkan data 

dengan satuan liter/unit/hari dan metode berat yang akan menghasilkan data dengan 

satuan kg/unit/hari sedangkan pengukuran komposisi hanya menggunakan metode 

berat. 

Dalam penelitian kali ini diperlukan sampel sebanyak 56 kepala keluarga. 

Diasumsikan dalam 1 rumah merupakan 1 kepala keluarga, sehingga jumlah sampel 

sebanyak 56 rumah. Pengambilan sampel akan dilakukan selama 8 hari secara 

berturut-turut. Alat yang akan dibutuhkan dalam proses pengambilan sampel 

sampah antara lain : 

a. Alat pengambil sampel berupa kantong plastik 

b. Alat pengukur volume sampel berupa wadah berbentuk kotak berukuran 20 

cm x 20 cm x 100 cm 

c. Timbangan 

d. Sekop dan sarung tangan 

3.5.1 Mengukur Timbulan dan Densitas Sampah 

Analisis timbulan sampah dapat ditentukan dengan mengacu kepada SNI 

19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Sampel Timbulan dan 

Komposisi Sampah Perkotaan. Pengumpulan data dimulai dengan menyiapkan 

kantong plastik yang sudah diberi tanda dibagikan kepada sumber sampah sehari 

sebelum sampah akan dikumpulkan. Kantong plastik yang diberikan sebanyak 2 

plastik sebagai wadah sampah dengan masing-masing diberi label “sampah organik 

(sisa makanan, daun, dan ranting)” dan “sampah anorganik”. Di hari selanjutnya 

kantong plastik yang berisi sampah akan dikumpulkan di lokasi pengukuran, lalu 

ditimbang secara bergiliran. Kotak pengukur dihentak 3 kali dengan cara 

mengangkat kotak setinggi 20 cm, lalu dijatuhkan ke tanah. Terakhir hasil 

pengukuran dicatat volume dan berat sampah. Pengukuran berat dan volume 

dilakukan sebanyak 3 kali untuk meminimalisir kesalahan dalam penimbangan. 
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Setelah data volume dan berat sampah didapatkan, timbulan akan dihitung 

menggunakan rumus yang mengacu kepada SNI 19-3964-1994 yang dapat dilihat 

pada persamaan 3.1 : 

Timbulan (kg/orang.hari) = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ (𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 (𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔)
 ............................................(3.1) 

3.5.2 Mengukur Komposisi Sampah 

Pengukuran suatu sampel komposisi sampah merupakan kelanjutan dari 

pengukuran timbulan sampah, tahap selanjutnya setelah pengukuran timbulan, 

sampah akan dipilah sesuai jenis sampah. Untuk komponen komposisi sampah yang 

akan dipilah sesuai dengan karakteristik sampah di indonesia meliputi : 

• Kertas 

• Plastik (botol plastik, kantong belanja, plastik kemasan) 

• Sampah organik (sisa makanan, kayu, ranting, daun) 

• Kaca 

• Kain 

• Styrofoam 

• Residu 

Setelah memisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah akan ditimbang satu 

persatu. Selanjutnya komponen komposisi sampah akan dihitung dengan rumus 

yang mengacu kepada SNI 19-3964-1994 yang dapat dilihat pada persamaan 3.2: 

% komposisi sampahx = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ𝑥 (𝑘𝑔)

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑔)
 𝑥 100 ......................................(3.2) 

3.5.3 Menganalisis Potensi Reduksi sampah 

Potensi reduksi yang akan dipelajari adalah potensi reduksi yang bersumber 

dari penghasil sampah maupun pihak lain yang memanfaatkan kembali sampah 

yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga. 

• Reduksi sampah pada sumber 

Dalam menentukan adanya potensi reduksi yang terdapat pada sumber 

sampah, akan dihitung persentase dari hasil perhitungan jumlah komposisi 

yang sudah dianalisis. 
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• Sektor informal (pengepul sampah di Kecamatan panjang) 

Pengumpulan data di pengepul sampah ini menggunakan metode 

wawancara serta survei langsung. Pertanyaan dalam wawancara meliputi 

jenis sampah yang dapat dijual, harga dari jenis sampah yang dijual dan 

jumlah sampah yang dijual ke tempat pengepul dalam rata-rata harian. 

Proses ini juga dilakukan untuk memvalidasi ada atau tidak proses reduksi 

di Kecamatan Panjang. 

  Setelah data didapatkan, data akan dianalisis dan dihitung persentase 

reduksi yang dihasilkan oleh sumber sampah. Analisis dilakukan untuk mengetahui 

jumlah dan persentase sampah yang berpotensi untuk direduksi, serta melihat nilai 

ekonomis sampah yang dapat diperoleh oleh masyarakat jika melakukan reduksi 

pada sumber sampah. Nilai ekonomis akan diperoleh oleh hasil wawancara dengan 

pengepul sampah. 

3.5.4 Pengumpulan Sampah 

Pelaksanaan analisis pengumpulan sampah akan dimulai dengan mengikuti 

petugas pengumpulan sampah (routing), serta mencatat waktu setiap kegiatan yang 

dilakukan petugas pengumpul sampah menggunakan stopwatch. Aktivitas routing 

dilakukan selama 3 hari berturut-turut, sesuai dengan waktu petugas dalam 

mengumpulkan sampah. Setelah pelaksanaan routing, data akan dikelola dengan 

analisis sebagai berikut: 

• Waktu dari pool menuju sumber sampah pertama (t1) 

• Waktu dari sumber sampah terakhir menuju TPS (t2) 

• Waktu dari TPS menuju pool (h) 

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

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

• Waktu antar wadah (dbc) 

• Rata-rata waktu mengosongkan wadah (uc) 

• Waktu untuk mengumpulkan sampah dari lokasi pertama sampai terakhir 

(Pscs) 

• Waktu per trip (Tscs) 

• Waktu hambatan per ritasi (w) 
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Sistem pengumpulan di Kecamatan Panjang menggunakan metode 

Stationary container system (SCS). Sehingga untuk menganalisis data petugas 

dalam mengangkut sampah, dapat menggunakan persamaan 2.4-2.8 yang mengacu 

kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 3 tahun 2013. Setelah analisis 

menggunakan rumus dilakukan, diperlukan pembanding di Tabel 3.2 dan 3.3 untuk 

memastikan waktu yang berjalan selama aktivitas pengumpulan sudah efektif atau 

belum. 

Tabel 3.2 Kriteria Waktu Pekerja [1] 

Jenis Alat 

Angkut 

Metoda 

Bongkar 

Muat 

Faktor 

Pemadatan 

Waktu Untuk 

Mengangkat, 

Mengosongkan 

dan Meletakan 

Kontainer 

(jam/trip) 

Waktu Untuk 

Mengosongkan 

Kontainer 

(jam/trip) 

Waktu 

dilokasi 

(jam/trip) 

HCS           

- Haist truck Mekanis 2,0 - 4,0 0,067 0,008 - 0,05 0,053 

- Tilt-Frame Mekanis 2,0 - 2,5 0,40   0,127 

- Tilt-Frame Mekanis 2,0 - 2,5 0,40   0,133 

SCS           

- Compactor Mekanis       0,1 

- Compactor Manual       0,1 

 

Tabel 3.3 Kelonggaran untuk Operasi Pengumpulan dengan Gerobak Sampah 

No. Kelonggaran Waktu (menit) 

1 Istirahat 

Duduk melepas lelah 

Merokok 

Berhenti sejenak 

Makan/minum 

 

10-20 

10-15 

1-3 

30-45 

2 Kebutuhan pribadi 

Bercakap-cakap 

Buang air kecil 

Ganti pakaian kerja 

 

2 -5 

1-2 

3-5 

3 Hambatan 

Membetulkan/memperbaiki peralatan yang rusak 

Ban kempes 

Menunggu container yang penuh diangkat 

 

1-15 

60-90 

40-60 

(Sumber: Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP Sektor 

Persampahan)


