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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Pada 

bab ini dipaparkan teori-teori dan literatur yang relevan dan terkait dengan 

penelitian yang dilakukan. Teori dan literatur tersebut digunakan sebagai dasar 

melakukan penelitian. Tinjauan pustaka meliputi permasalahan sampah secara 

umum, permasalahan sampah di perkotaan, dan keaslian penelitian, serta sintesa 

penelitian. 

 

2.1 Permasalahan Sampah Secara Umum 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai definisi dan klasifikasi sampah, 

serta permasalahan sampah secara umum. 

 

2.1.1 Definisi dan Klasifikasi Sampah 

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga 

untuk maksud diolah kembali, sampah merupakan bahan yang terbuang atau 

dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum 

memiliki nilai ekonomis (Alex, 2012:4). Menurut Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengertian sampah adalah sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik 

adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan 

pengelolaan khusus. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik 

Operasional Penglolaan Sampah Perkotaan, sampah adalah limbah yang bersifat 

padat dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi 

dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi 

pembangunan. 
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Sampah memiliki klasifikasi atau jenis-jenisnya, menurut Panji Nugroho 

dalam Panduan Membuat Kompos Cair (2013), jenis-jenis sampah dapat 

digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain : 

1. Berdasarkan sumbernya, sampah dapat diklasifikasikan dalam empat 

kelompok, yaitu : 

a. Sampah Alam, yaitu sampah yang ada oleh proses alam yang dapat 

didaur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang 

terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini 

dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan 

pemukiman. 

b. Sampah Manusia, sampah manusia adalah istilah yang biasa 

digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia. Sampah manusia 

dapat menjadi bahaya bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai 

vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan oleh virus 

dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan 

penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higenis dan 

sanitasi. Termasuk perkembangan teori penyaluran pipa (plumbing). 

c. Sampah Konsumsi, sampah konsumsi merupakan sampah yang 

dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah 

sampah hasil konsumsi sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, 

namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh 

lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses 

pertambangan dan industri. 

d. Sampah Industri, sampah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan 

akibat proses-proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah 

industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah. 

2. Berdasarkan Sifatnya, sampah diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Sampah Organik, sampah organik yaitu sampah yang mudah 

membusuk seperti sisa makanan. Sayuran, daun-daun kering, dan 

sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. 

b. Sampah Anorganik, sampah anorganik adalah sampah yang tidak 

mudah membusuk, seperti plastic wadah pembungkus makanan, 
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kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan 

sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah yang laku dijual 

untuk dijadikan produk lainnya. 

3. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Sampah Padat, sampah padat adalah segala bahan buangan selain 

kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Dapat berupa sampah dapur, 

sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannnya 

sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah 

anorganik. 

b. Sampah Cair, sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan 

dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke Tempat Penampungan 

Sementara. 

 

2.1.2 Permasalahan Sampah di Perkotaan  

Perkembangan kota akan diikuti pertambahan jumlah penduduk, yang juga 

akan diikuti oleh masalah-masalah sosial dan lingkungan. Salah satu masalah 

lingkungan yang muncul adalah masalah lingkungan yang terjadi akan 

menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Perkembangan kota yang cepat 

membawa dampak pada masalah lingkungan. Perilaku manusia terhadap 

lingkungan akan menentukan wajah kota, sebaliknya lingkungan juga akan 

mempengaruhi perilaku manusia. Lingkungan yang bersih akan meningkatkan 

kualitas hidup (Alkadri et al, 1999:163). 

Permasalahan sampah di kawasan perkotaan disebabkan beberapa parameter 

yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pola konsumsi 

masyarakat, pola keamanan dan perilaku penduduk, aktivitas fungsi kota, 

kepadatan penduduk dan bangunan, serta kompleksitas masaah transportasi. Semua 

parameter tersebut saling berinteraksi, sehingga menimbulkan pencemaran 

lingkungan hidup yang sangat signifikan. Tuntunan hidup di perkotaan telah 

menimbulkan haya hidup yang serba cepat dan menuntut penggunaan fasilitas 

modern seperti alat-alat elektronik dan konsumsi energi yang terus meningkat dan 

ternyata telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan umat manusia. 
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2.2 Sistem Pengelolaan Sampah 

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah 

didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

Pengelolaan sampah adalah semua yang bersangkut paut dengan pengendalian 

timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan 

pemrosesan akhir atau pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor 

kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor 

lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat. Pengelolaan 

sampah bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan 

serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Menurut Kodatie, Robert J 

(2003:217), sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat dari 

komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain dan saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang besih sehat dan teratur. 

Komponen tersebut adalah: 

• Aspek Teknik Operasional (teknik); 

• Aspek Kelembagaan (institusi); 

• Aspek Pembiayaan (finansial); 

• Aspek Hukum dan Pengaturan (hukum); 

• Aspek Peran serta Masyarakat. 

 

 
Sumber: SNI 19-2454-2002 

GAMBAR 2. 1  

SKEMA SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN 
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2.2.1 Aspek Teknik Operasional 

Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari 

kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat 

terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Kegiatan penanganan 

sampah dalam pengelolaan sampah terdiri dari pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Berikut penjelasan mengenai 

kegiatan penanganan sampah: 

a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai 

dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. 

b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah ke tempat 

penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan dari Tempat 

Penampungan Sementara sementara atau dari tempat pengolahan sampah 

terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. 

d. Pengolahan dalam bentuk  mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah 

sampah. 

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu 

hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

Teknik operasional pengelolaan persampahan menurut SNI 19-2454-2002 

terdiri dari 6 komponen yaitu kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, 

pemindahan sampah, pengelolahan dan pemilahan sampah, pengangkutan sampah, 

dan pemrosesan akhir sampah yang bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan 

sejak dari sumbernya. Berikut ini skema  teknis operasional pengelolaan sampah. 

 

1. Pelayanan Sampah  

Strategi pelayanan sistem pengelolaan sampah mendahulukan pencapaian 

keseimbangan pelayanan dilihat dari segi kepentingan sanitasi dan ekonomis, 

kualitas pelayanan dan kuantitas pelayanan. Dalam menentukan skala kepentingan 

daerah pelayanan dapat dibagi dalam beberapa kondisi sebagai berikut: 

1. Wilayah dengan pelayanan intensif adalah daerah jalan protokol, pusat kota, 

kawasan permukiman tidak teratur dan komersial. 

2. Wilayah dengan pelayanan menengah adalah kawasan permukiman teratur. 
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3. Wilayah dengan daerah pelayanan rendah adalah daerah pinggiran. 

Untuk menentukan kualitas operasional pelayanan didasarakan pada 

kriteria penggunaan jenis peralatan, sampah terisolasi dari lingkungan, frekuensi 

pelayanan, frekuensi penyapuan lebih sering, estetika, tipe kota, variasi daerah 

layanan, pendapatan dari retribusi, timbulan sampah musiman. Tingkat pelayanan 

didasarkan jumlah penduduk yang terlayani dan luas daerah yang terlayani dan 

jumlah sampah yang terangkat ke TPA (SNI 19-2454-2002). 

 

2. Timbulan Sampah 

Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. 

Ukuran timbulan sampah dapat didasarkan kepada berat dan volume. Jumlah 

timbulan sampah perlu diketahui, agar pengelolaan persampahan dapat 

dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Jumlah timbulan sampah ini akan 

berhubungan dengan elemen-elemen pengelolaan sampah antara lain: 

• Pemilihan peralatan, misalnya wadah, alat pengumpulan dan pengangkutan 

• Perencanaan rute pengangkutan 

• Fasilitas untuk daur ulang 

• Luas dan jenis TPA. 

Besaran timbulan sampah ditentukan berdasarkan klasifikasi kota yaitu 

untuk kota besar dan sedang (100.000-1.000.000 jiwa) volume sampah yang 

dihasilkan berkisar antara 2,75-3,25 l/org/hari dengan berat 0,70-0,80 kg/org/hari. 

Untuk kota kecil (20.000-100.000 jiwa) volume sampah yang dihasilkan berkisar 

2,5-2,75 l/org/hari dengan berat 0,625-0,70 kg/org/hari (SNI S-04-1993-03). 

 

3. Pewadahan Sampah 

Pewadahan sampah adalah suatu proses awal dari sistem pengelolaan 

sampah yang dapat dilakukan dengan beberapa pola, antara lain dengan cara:  

a. Pengadaan oleh masyarakat dengan model bebas.  

b. Pengadaan oleh masyarakat dengan model telah ditentukan oleh pemerintah.  

c. Pengadaan oleh pemerintah daerah.  

d. Pengadaan dengan swadaya masyarakat. 



41 

 

 

 

 

 

Melakukan pewadahan sampah sesuai dengan jenis tumpukan sampah yang telah 

terpilah yaitu:  

a. Sampah organik, seperti sisa makanan dan daun dengan wadah warna gelap.  

b. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan logam dengan wadah warna 

terang.  

c. Sampah bahan berbahaya beracun, seperti zat kimia dengan wadah warna 

merah yang diberi lambang khusus.  

Pola pewadahan dapat dilakukan secara individu dan komunal. Pola 

pewadahan individu adalah aktivitas penanganan penampungan sampah sementara 

dalam suatu wadah khusus dari sampah individu. Sedangkan pola komunal adalah 

aktivitas penanganan penampungan sampah sementara dalam suatu wilayah 

bersama baik dari berbagai sumber maupun sumber umum. Kriteria lokasi 

penempatan wadah adalah sebagai berikut:  

Wadah individu ditempatkan:  

a. Di halaman muka.  

b. Di halaman belakang untuk sumber sampah dari hotel restoran.  

Wadah komunal di tempatkan:  

a. Sedekat mungkin dengan sumber sampah.  

b. Tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya.  

c. Di luar jalur lalu lintas pada suatu lokasi yang mudah untuk 

pengoperasiannya.  

d. Di ujung gang kecil.  

e. Di sekitar taman dan pusat keramaian (untuk wadah sampah pejalan kaki), 

untuk pejalan kaki minimal 100 m.  

f. Jarak antar wadah sampah.  

Penentuan ukuran volume wadah sampah ditentukan berdasarkan:  

a. Jumlah penghuni tiap rumah.  

b. Timbulan sampah.  

c. Frekuensi pengambilan sampah.  

d. Cara pemindahan sampah.  

e. Sistem pelayanan (individu atau komunal). 
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4. Pengumpulan Sampah 

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai 

dari tempat wadah dari tumpukan sampah sampai ke Tempat Penampungan 

Sementara atau dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA). Pengumpulan sampah 

umumnya dilakukan berdasarkan periodisasi waktu pembusukan yaitu kurang lebih 

setelah berumur 2-3 hari. Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang digunakan 

biasanya kontainer kapasitas 10 m3, 6 m3, 1 m3, transfer depo, bak pasangan batu 

bata, drum bekas volume 200 liter, dan lain-lain. Sistem pengumpulan sampah dari 

tempat tumpukan sampah dilakukan dengan dua cara yaitu:  

a. Sistem tidak langsung, pengumpulan sampah dilakukan dengan gerobak 

sampah yang mempunyai volume rata-rata 1 m3, lalu diangkut ke Tempat 

Penampungan Sementara (TPS). Sampah dari pasar dan hasil sapuan jalan 

biasanya dikumpul dalam kontainer atau TPS dekat pasar, kemudian diangkut 

truk ke Tempat pembuangan akhir (TPA).  

b. Sistem langsung terdiri dari:  

1. Pengumpulan individu langsung, pada sistem ini proses pengumpulan 

dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan. Pengumpulan 

dilakukan oleh petugas kebersihan dari wadah-wadah sampai 

rumah/persil dengan menggunakan truk kontainer dan dibawa ke 

TPA.  

2. Pengumpulan komunal langsung, adalah cara pengumpulan sampah 

dari masing-masing titik wadah komunal dengan menggunakan truk 

kontainer dan diangkut langsung ke TPA. Tapi pengumpulan komunal 

harus memperhatikan jumlah alat angkut, kemampuan pengendalian 

personil, jangkauan alat pengumpul ke sumber-sumber sampah, peran 

serta masyarakat, dan wadah komunal ditempatkan sesuai dengan 

kebutuhan dan lokasi mudah dijangkau.  

Perencanaan operasional pengumpulan sampah dapat dilakukan sebagai berikut:  

a. Rotasi antara 1-4/hari.  

b. Periodisasi, 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari sekali tergantung dari kondisi 

komposisi sampah yaitu:  
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1. Semakin besar presentasi sampah organik, periodisasi pelayanan 

maksimal sehari 1 kali.  

2. Untuk sampah kering, periode pengumpulannya disesuaikan dengan 

jadwal yang telah ditentukan dapat dilakukan lebih dari 3 hari 1 kali.  

3. Untuk sampah B3 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.  

4. Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap.  

5. Mempunyai petugas pelaksana yang tetap dan dipindahkan secara 

periodik.  

6. Pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah 

sampah terangkut, jarak tempuh, dan kondisi daerah. Pelaksana dalam 

kegiatan pengumpulan sampah dapat dilaksanakan oleh institusi 

kebersihan kota, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan 

pemerintah.  

 

5. Pemindahan Sampah 

Pemindahan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah hasil 

pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir 

(SNI 19-2454-2002). Pemindahan sampah dapat dilakukan dengan cara manual, 

mekanis, dan gabungan manual dan mekanis yaitu pengisian kontainer dilakukan 

secara mekanis. Pemindahan sampah dari alat pengumpul (gerobak) ke alat angkut 

(truk) dilakukan di transfer depo atau kontainer untuk meningkatkan efisiensi 

pengangkutan. Lokasi pemindahan harus dekat dengan daerah pelayanan atau 

radiusnya kurang lebih 500 m. Pemindahan skala kota ke stasiun transfer diperlukan 

bila jarak ke lokasi TPA lebih dari 25 km. Kriteria-kriteria lokasi pemindahan 

sampah antara lain: 

a. Harus mudah keluar masuk bagi sarana pengumpul dan pengangkut sampah; 

b. Tidak jauh dari sumber sampah; 

c. Berdasarkan tipe, lokasi pemindahan terdiri dari: 

1. Terpusat (transfer depo tipe I) 

2. Tersebar (transfer depo tipe II atau III) 

d.   Jarak antara transfer depo untuk tipe T dan II adalah (1,0 – 1,5) km. 
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TABEL II. 1  

TIPE PEMINDAHAN (TRANSFER) 

 

No. Uraian Transfer Depo Tipe I Transfer Depo Tipe II 
Transfer Depo 

Tipe III 

1.  
Luas 

Lahan 
> 200 m2 60 m2 - 200 m2 10 m2 - 20 m2 

2. Fungsi 

1. Tempat pertemuan 

peralatan pengumpul 

dan pengangkutan 

sebelum pemindahan 

1. Tempat pertemuan 

peralatan pengumpul dan 

pengangkutan sebelum 

pemindahan 

1. Tempat 

pertemuan gerobak 

dan kontainer (6-10 

m3) 

2. Tempat 

penyimpanan atau 

kebersihan 

2. Tempat parkir gerobak 

2. Lokasi 

penempatan 

kontainer komunal 

(1-10 m3) 

3. Bengkel sederhana 3. Tempat pemilahan   

4. Kantor     

5. Wilayah/pengendali     

6. Tempat pemilahan     

7. Tempat 

pengomposan 
    

3. 
Daerah 

Pemakai 

Baik sekali untuk 

daerah yang mudah 

mendapat lahan 

  

Daerah yang sulit 

mendapat lahan 

yang kosong dan 

daerah protokol 
Sumber: SNI 19-2454-200 

 

Menurut SNI 19-2454-2002, tipe pemindahan sampah menggunakan 

transfer depo antara lain mengguakan Transfer tipe I luas lebih dari 200 m2 yang 

merupakan tempat pertemuan peralatan pengumpul dan pengangkutan sebelum 

pemindahan, serta sebagai kantor, bengkel sederhana, tempat pemilahan dan tempat 

pengomposan. Transfer tipe II dengan luas 60 m2-200 m2 yang merupakan tempat 

pertemuan peralatan pengumpul dan pengangkutan sebelum pemindahan, tempat 

parkir gerobak dan tempat pemilahan. Transfer tipe III dengan luas 10 m2-20 m2 

yang merupakan tempat pertemuan gerobak dan kontainer (6-10 m3) serta 

merupakan lokasi penempatan kontainer komunal (1-10 m3). Transfer depo ini 

digunakan di daerah yang sulit mendapatkan lahan kosong dan daerah protokol.     

 

6. Pengangkutan Sampah 

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari lokasi 

pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangang 

akhir (SNI 19-2454-2002). Pengangkutan secara langsung dari setiap sumber harus 
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dibatasi pada daerah pelayanan yang tidak memungkinkan cara operasi lainnya atau 

pada daerah pelayanan tertentu berdasarkan pertimbangan keamanan maupun 

estetika dengan memperhitungkan besarnya biaya operasi yang harus dibayar oleh 

pengguna jasa. Penetapan rute pengangkutan sampah harus didasarkan pada hasil 

survey time motion study untuk mendapatkan jalur yang paling efisien. 

Pengangkutan sampah dengan sistem pemindah dimulai dari kendaraan menuju 

lokasi pemindah lalu dibawa ke TPA, selanjutnya pengambilan ke pemindah lain 

sesuai lokasi yang telah ditetapkan. Peralatan-peralatan yang harus digunakan 

dalam pengangkutan sampah antara lain: 

a. Persyaratan alat pengangkut baru yaitu: 

1. Alat pengangkut sampah harus dilengkapi dengan penutup sampah, 

minimal dengan jaring; 

2. Tinggi bak maksimal 1,6 m; 

3. Sebaiknya ada alat ungkit; 

4. Kapasitas disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilalui; 

5. Bak truk dasar kontainer dengan kelas jalan yang akan dilalui.  

b. Jenis peralatan dapat berupa truk (ukuran besar atau kecil), dump truck, 

amroll truck, truk pemadat, truk dengan crane, mobil penyapu jalan, dan truk 

gandengan. 

Frekuensi pengangkutan perlu ditetapkan dengan teratur, disamping untuk 

memberikan gambaran kualitas pelayanan, juga untuk menetapkan jumlah 

kebutuhan tenaga dan peralatan sehingga biaya operasi dapat diperkirakan. 

Frekuensi pelayanan yang teratur akan memudahkan bagi para petugas untuk 

melaksanakan kegiatannya. Frekuensi pelayanan dapat dilakukan 3 hari sekali atau 

maksimal 2 kali seminggu. 

 

7. Pengolahan Sampah 

Pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah 

dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat 

pembuangan akhir. Pengolahan sampah dimaksudkan untuk mengurangi volume 

sampah yang harus dibuang ke TPA serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan 

prasarana dan sarana persampahan. Teknologi pengolahan sampah dapat dilakukan 
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melalui pembuatan kompos, pembakaran sampah secara aman (bebas COx, SOx, 

NOx, dan dioxin), pemanfaatan gas metan dan daur ulang sampah. Penerapan 

teknologi pengolahan harus memperhaikan aspek lingkungan, biaya, SDM dan 

kemudahan operasional. Skala pengolahan sampah mulai dari individual, komunal 

(kawasan), skala kota, dan skala regional.  Berikut teknik-teknik dalam pengolahan 

sampah: 

a. Pengomposan, berdasarkan kapasitas dapat individual, komunal, dan skala 

lingkungan dan berdasarkan proses dengan cara alami, biologi dengan cacing, 

biologis dengan mikro organisme tamhaban. 

b. Inesinerasi yang berwawasan lingkungan. 

c. Daur ulang, sampah anorganik disesuaikan dengan jenis sampah dan 

menggunakan kembali sampah organik sebagai makanan ternak. 

d. Pengurangan volume sampah dengan pencacahan atau pemadatan. 

e. Bigasifikasi dengan cara pemanfaatan energi hasil pengolahan sampah. 

 

8. Pemrosesan Akhir Sampah 

Menurut Permen PU No. 03/PRT/M/2013, pemrosesan akhir sampah 

adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah 

sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Tempat pemrosesan akhir adalah 

tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 

aman bagi manusia dan lingkungan. Metode pemrosesan akhir dilakukan dengan 

menggunakan metode lahan urug terkendali (untuk kota kecil), metode lahan urug 

saniter (untuk kota besar dan metropolitan), dan/atau teknologi ramah lingkungan. 

Prasarana dasar minimal yang harus disediakan adalah jalan masuk, 

drainase keliling dan pagar pengaman. Fasilitas perlindungan lingkungan yang 

harus disediakan meliputi lapisan dasar kedap air, jaringan pengumpul leachate, 

pengolahan leachate dan ventilasi gas/flaring atau landfill gas extraction untuk 

mengurangi emisi gas. Fasilitas operasional yang harus disediakan berupa alat berat 

(bulldozer, excavator, loader dan/atau landfill compactor) dan stok tanah penutup. 

Manajemen pengelolaan TPA perlu dikendalikan secara cermat dan membutuhkan 

tenaga terdidik yang memadai. 
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2.2.2 Aspek Kelembagaan 

Kelembagaan penyelenggara meliputi struktur organisasi dan penempatan 

tenaga ahli sesuai dengan latar belakang pendidikannya mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku. Kebutuhan pengembangan organisasi pengelola 

sampah secara umum harus didasarkan pada kompleksitas permasalahan 

persampahan yang dihadapi oleh pemerintah kota dengan mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku. Kelembagaan dalam pengelolaan persampahan 

diharapkan seperti: 

1. Memisahkan regulator dan operator pengelola sampah, misalnya membentuk 

UPTD atau kerjasama dengan swasta sebagai operator; 

2. Peningkatan kualitas SDM melalui training dan rekrutmen SDM untuk 

jangka Panjang sesuai dengan kualitas bidang keahlian 

persampahan/manajemen karena struktur organisasi mencerminkan tugas dan 

tanggung jawab yang jelas dalam kegiatan-kegiatan penanganan sampah 

yang harus senantiasa ditunjang dengan kapasitas serta kualitas SDM yang 

memadai; 

3. Untuk pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota, dapat dibentuk Lembaga 

pengelola di tingkat provinsi, sedangkan untuk pengelolaan sampah lintas 

provinsi, dapat dibentuk Lembaga pengelola di tingkat nasional. 

 

2.2.3 Aspek Pembiayaan  

Biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan 

pemeliharaan serta pergantian peralatan. Perbandingan biaya pengelolaan dari 

biaya total pengelolaan sampah adalah biaya pengumpulan 20-40%, biaya 

pengangkutan 40-60%, biaya pembuangan akhir 10-30%. Sumber dana merupakan 

salah satu sumber daya sistem pengelolaan persampahan, yaitu: 

1. Retribusi, yaitu sumber dana yang digali dari masyarakat. 

2. Iuran sampah, yaitu sumber dana masyarakat dilaksanakan oleh organisasi 

masyarakat tanpa peraturan formal. 

3. Subsidi, yaitu sumber dana pemerintah daerah karena dana masyarakat tidak 

mencukupi untuk menekan tarif retribusi. 
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4. Subsidi silang, yaitu strategi pendanaan yang kuat membantu untuk yang 

lemah. (Cipta Karya, 1993).  

Pembiayaan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah adalah: 

a. Investasi yang lebih memadai yang didasarkan pada kebutuhan dan 

peningkatan sarana prasarana, kapasitas SDM, serta kampanye dan edukasi 

bidang persampahan; 

b. Biaya operasi dan pemeliharaan yang mencukupi untuk kebutuhan 

pengoperasian sarana prasarana persampahan yang perhitungannya 

didasarkan pada kebutuhan alternative pengoperasian seluruh kegiatan 

penanganan sampah dari sumber sampai TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) 

sampah untuk jangka panjang; 

c. Tarif atau retribusi yang disusun berdasarkan struktur/klasifikasi wajib 

retribusi (cross subsidi), kemampuan daerah, kemampuan masyarakat yang 

dapat mencukupi kebutuhan operasional pengelolaan sampah (mengarah 

pada pola cost recovery); 

d. Penerapan pola insentif dan disentif bagi para pelaku yang terlibat dalam 

pengelolaan persampahan; 

e. Pendapatan dari penarikan tarif atau retribusi harus terkoordinasi dan tercatat 

secara baik dan transparan serta diinvestasikan kembali untuk kepentingan 

pengelolaan sampah. 

Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara menekan jumlah 

sampah rumah tangga dengan mengutip retribusi sampah. Besaran tarif retribusi 

memang tidak ditentukan oleh jumlah sampah yang dibuang (seperti sistem pay-as-

you-throw di luar negeri), tetapi dengan dasar luas rumah. Rumah dengan luas lebih 

dari 120 meter persegi akan ditarik iuran sebesar Rp. 15.000 per bulan. 

Keberhasilan pungutan retribusi sampah ini ditentukan oleh kemampuan satuan 

administrasi terkecil, yaitu rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) yang aktif 

mengampanyekan pentingnya kebersihan lingkungan (Ayu Andini dalam Website 

Lokadata.id, 2020). 
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2.2.4 Aspek Hukum dan Peraturan 

Pengelolaan persampahan diperlukan dasar hukum pengelolaan 

persampahan yaitu yang mencakup: 

1. Peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan 

kebersihan yang berlaku. 

2. Peraturan daerah tentang pembentukan badan pengelolaan kebersihan. 

3. Peraturan daerah yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar 

pengelolaan kebersihan. (Syafrudin:2006). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah, mengatur mengenai tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan 

sampah, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah, perizinan 

pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan dan 

kompensasi pengelolaan sampah, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan 

sampah peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, larangan dalam pengelolaan 

sampah, pengawasan dalam berlangsungnya pengelolaan sampah, dan penyelesaian 

sengketa dalam permasalahan pengelolaan sampah.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Sampah diatur mengenai tugas dan wewenang pemerintah 

daerah dalam pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, kerja 

sama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah, perizinan pengelolaan sampah, retribusi dalam pelayanan 

pengelolaan sampah, larangan dalam pengelolaan sampah, pengawasan dan 

pembinaan dalam pengelolaan sampah, pemberian insentif dan disinsentif dalam 

pelaksanaan pengelolaan sampah, pemberian kompensasi akibat dari pengelolaan 

sampah, dan penyelesaian permasalahan sengketa dalam pengelolaan sampah. 

 

2.2.5 Aspek Peran Masyarakat 

Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat 

dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat tersebut. Pengertian peran 

serta masyarakat dalam bidan persampahan adalah keterlibatan masyarakat atau 

kelompok masyarakat baik pasif maupun aktif untuk mewujudkan kebersihan baik 

bagi diri sendiri maupun lingkungan. Menurut Syafruddin (2006), tanpa ada 
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partisipasi masyarakat, semua program pengelolaan limbah padat sampah yang 

direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat 

membantu program pemerintah adalah bagaimana membiasakan masyarakat 

kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program tersebut, seperti bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap pengelolaan limbah padat (sampah) yang tertib, 

lancar dan merata, faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat maupun 

kebiasaan dalam pengelolaan sampah. 

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi peran 

serta pasif dan peran serta aktif, yaitu : 

1. Peran Serta Pasif 

Sadar akan kebersihan terhadap lingkungan seperti tidak membuang sampah 

disembarang tempat dan penempata sampah pada pewadahan yang tertutup. 

Sadar akan membayar retribusi. Masyarakat menyadari bahwa pengelolaan 

sampah memerlukan pembiayaan yang besar dan diantaranya dibebankan 

kepada masyarakat melalui retribusi. 

2. Peran Serta Aktif 

a. Pengumpulan sampah dengan pola komunal, merupakan tindakan 

nyata dalam membantu pekerjaan institusi pengelola kebersihan. 

b. Kontrol sosial, dengan saling mengingatkan sesama anggota 

masyarakat seperti menegur rekan yang membuang sampah 

disembarangan tempat. 

c. Ikut dalam kegiatan gotong royong untuk kebersihan lingkungan. 

d. Ikut serta dalam penyediaan sarana kebersihan seperti sarana TPS 

(Irman, 2005muly:52). 

Peran serta masyarakat yang diharapkan dalam pengelolaan sampah adalah: 

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui 

antara lain kampanye, sosialisasi dan edukasi bidang persampahan; 

2. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, 

Kriteria) persampahan yang ada; 

3. Perlu dibentuk forum komunikasi sebagai media antara masyarakat dan 

pemerintah daerah. 
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Kabupaten Sleman rata-rata hanya membuang 0,03 gram sampah rumah 

tangga per orang per hari atau hanya 0,02 persen dari rata-rata nasional. Dengan 

rekor tersebut, warga Kabupaten Sleman tercatat sebagai masyarakat yang paling 

sedikit membuang sampah di Indonesia. Pemerintah daerah Sleman membagikan 

unit-unit komposter kepada publik agar sampah yang dibuang benar-benar hanya 

yang tak bisa dimanfaatkan. Sejumlah komunitas merintis pembangunan bank 

sampah, membentuk kelompok pengelola sampah dari tingkat rukun tetangga (RT) 

dan menggelar berbagai pelatihan daur ulang beberapa mendaur ulang menjadi 

berbagai macam kerajinan tangan. 

 

2.3 Preseden Kota dengan Pengelolaan Sampah Terbaik 

Kota Banda Aceh merupakan terbaik dalam pengelolaan sampah se-

Indonesia dari hasil penilaian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lokadata, 

suatu perusahaan media dengan fokus utama pada jurnalisme data dan riset di bulan 

Juli 2020 yang merilis kota-kota dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia 

(Lokadata.id, 2020).  Kota Banda Aceh mampu mengolah sampahnya sampai 

dengan 95 persen setiap harinya dari seluruh sampah yang ada sekitar 201 sampai 

225 ton per hari. 

Penobatan Kota Banda Aceh sebagai kota terbaik dalam pengelolaan 

sampahnya di Indonesia menjadi pemantik semangat bagi Pemerintah Kota Banda 

Aceh dan warga kota untuk terus melakukan yang terbaik bagi kebersihan kota 

sesuai dengan cita-cita bersama, yakni menuju Banda Aceh bebas sampah tahun 

2025. Pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup, Keindahan dan 

Kebersihan Kota (DLHK3) terus melakukan inovasi-inovasi dengan merancang 

berbagai program pengelolaan dan pengolah sampah di Banda Aceh (Walikota 

Banda Aceh, 2020). 

Program mengolah sampah menjadi gas metan di TPA Gampong Jawa 

yang hasilnya sudah dirasakan oleh sekitar 210 KK digunakan untuk memasak dan 

diberikan secara gratis. Pengelolaan sampah organik di Tempat Pengolahan 

Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Kota Banda Aceh memiliki 2 TPS 3R 

dengan pengelolaan sampah mencapai 46 ton per hari. 
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Program penerapan pembatasan sampah (pembatasan penggunaan wadah 

seperti botol air mineral, steroform, kue kotak, dan sejenisnya) di sekolah-sekolah, 

perguruan tinggi, perkantoran, dan Kegiatan Gerakan Sumber Bersih (HPSN, Jumat 

Bersih, Bersih-Bersih Pantai). Pemerintah terus mengimbau warga untuk selalu 

membawa tumbler dan menyajikan makanan yang tidak menghasilkan sampah. 

Dari program ini, jumlah sampah yang dibatasi mencapai 131,91 ton per tahun. 

Kota Surabaya menjadi role model negara-negara di Asia Pasifik karena 

kesuksesannya dalam mengelola sampah secara mandiri (Kumparan.com, 2019). 

Jumlah penduduk Kota Surabaya 3,07 juta jiwa dan sampah yang masuk ke TPA 

Benowo hanya mencapai 1.600 ton per hari. Pemerintah kota Surabaya membuat 

program “Operasi Tangkap Tangan”, yaitu yang tertangkap basah membuang 

sampah sembarangan dapat diseret ke meja hijau dan dijatuhi denda. Pada tahun 

2017, gerakan bank sampah sudah mencapai lebih dari 296 unit di seluruh Kota 

Surabaya, ditambah dengan 26 unit rumah kompos yang bertugas mengubah 

sampah organik menjadi pupuk alami. Selain itu, ada program “Eco School” untuk 

memberikan edukasi kepada anak-anak usia sekolah tentang budaya 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle). 

 

2.4 Kinerja Menurut Pengertian 

Kinerja merupakan bentuk bangunan organisasi yang bermutu 

dimensional, sehingga cara mengukurnya bervariasi tergantung pada banyak faktor 

(Bates dan Holton dalam Mulyadi, 2006). Menurut Mulyadi (2006), pengertian 

kinerja organisasi adalah hasil kerja organisasi dalam mewujudkan tujuan yang 

ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap 

perkembangan ekonomi masyarakat tempat organisasi. Indikator kinerja organisasi 

adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat 

pencapaian sasaran dan tujuan. Indikator kinerja berguna untuk menunjukkan 

kemajuan dalam rangka menuju pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi yang 

bersangkutan (Mulyadi, 2006). 

Menurut (Mulyadi, 2006), beberapa pengukuran kinerja antara lain adalah 

sebagai berikut :  

1. Membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.   



53 

 

 

 

 

 

2. Membandingkan kinerja nyata dengan hasil (sasaran) yang diharapkan.  

3. Membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.  

4. Membandingkan kinerja satu instansi dengan kinerja instansi lain atau dengan 

swasta yang unggul di bidang tugas yang sama dengan kegiatan yang sedang 

diukur.  

5. Membandingkan kinerja nyata dengan standar kinerja. 

 

2.4.1 Kinerja Pengelolaan Sampah 

Kinerja pengelolaan sampah dapat diukur dengan membandingkan kinerja 

nyata dengan hasil atau sasaran yang diharapkan, disamping itu kinerja juga sangat 

terkait dengan tingkat efisiensi dan efektifitas. Kinerja pengelolaan sampah 

merupakan perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai 

dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, 

pembiayaan, hukum dan peran serta masyarakat. Untuk melakukan penilaian 

kinerja dalam pengelolaan sampah sangat terkait dengan kualitas pelayanan serta 

kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat. 

Menurut (Haryono, 2004), untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai 

sasaran pengelolaan sampah dapat diukur dengan menghitung melalui :  

1. Perbandingan antara keterangkutan sampah dengan jumlah timbulan yang 

dihasilkan oleh suatu kota berdasarkan kondisi wilayah dan kepadatan 

penduduk.  

2. Perbandingan antara daerah yang dilayani dengan luas daerah yang 

seharusnya dilayani.   

3. Jumlah penduduk yang dilayani harus diimbangi dengan ketersediaan sarana 

dan prasarana, personil dan biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan 

sampah.    

Menurut (Ismaria, 1992), salah satu faktor penentu baik buruknya operasi 

pengelolaan sampah adalah metode operasional yang dipengaruhi oleh karakteristik 

komponen operasinya seperti kendaraan, tenaga operasional serta faktor eksternal 

lainnya seperti kondisi fisik wilayah operasi. Secara kuantitatif, efektifitas dan 

efisiensi operasi pengelolaan sampah dapat diukur berdasarkan volume yang 

ditangani. 



54 

 

 

 

 

 

 

2.5 Sintesa Penelitian 

Pada sintesa penelitian akan dijabarkan mengenai variabel dan indikator 

untuk mengukur kinerja pengelolaan sampah yang akan digunakan. Menurut 

Sugiyono (2019:38), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Berikut ini adalah kumpulan 

variabel dan indikator dari referensi yang dianggap dapat diambil dalam 

menentukan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung berdasarkan 

sudut pandang pemerintah. 

TABEL II. 2  

VARIABEL KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH 

 

No. Sumber Variabel 

1. 
Zulhan Khalid 

(2018)  

Pewadahan 

Pengumpulan dan Pemindahan 

Pengangkutan 

Lembaga atau Kelompok yang Menangani Masalah Persampahan 

Besarnya Tarif Retribusi 

Peraturan yang Mengatur Tentang Persampahan 

Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan 

2. 
Widi Hartanto 

(2006)  

Jumlah Sampah Terangkut 

Penduduk Terlayani 

Luas Daerah Terlayani 

Kondisi Kebersihan Jalan 

Kondisi Kebersihan Drainase 

Kondisi Kebersihan Pasar 

Lokasi Penempatan TPS /Kontainer 

Waktu Pengumpulan Sampah 

Jumlah Alat Pengumpulan 

Waktu Pengangkutan Sampah 

Kondisi Alat Pengangkutan 

Kualitas Petugas Kebersihan 

Jumlah Petugas Kebersihan 

3. 

Sunarno, 

Kusmiyati, Jaji 

Abdurrosyid 

(2012)  

Lokasi Penempatan TPS Dan Kontainer 

Kondisi Armada Sampah 

Frekuensi Pengangkutan Sampah 

Jumlah Personil Tenaga Kebersihan DKP 

4. 
Evy Triani 

(2017) 

Teknik Pewadahan 

Jenis dan Sifat Alat 

Lokasi Pewadahan 

Jumlah dan Kapasitas Peralatan 

Jenis dan Sifat Bahan 

Frekuensi Pengumpulan 
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No. Sumber Variabel 

Pola Pengumpulan 

Jenis dan Sifat Bahan Peralatan 

Lokasi Penempatan TPS 

Frekuensi Pengangkutan 

Waktu Pengangkutan 

Rute Pengangkutan 

Jenis Peralatan Pengangkutan 

Jumlah Personil 

Kualitas Personil 

Perda Badan Pengelola 

Sampah Terangkut 

Sarana Prasarana 

Jumlah Personil 

Luas Daerah Layani 

Penduduk Terlayani 
Sumber: Penulis, 2019 

 

Berdasarkan variabel yang akan dipakai untuk mengevaluasi kinerja 

pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung pada tahap identifikasi 

tidak seluruh variabel sesuai dengan penelitian ini dan terdapat variabel yang 

memiliki kesamaan. Variabel yang telah dikumpulkan kemudian akan diverifikasi 

serta diberi justifikasi atau alasan dalam pemilihan variabel, setelah selesai 

diverifikasi dan justifikasi maka akan diketahui hasil sintesa penelitian mengenai 

variabel terpilih untuk mengevaluasi kinerja pelayanan pengelolaan sampah di Kota 

Bandar Lampung. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan mengenai pemilihan 

variabel yang digunakan dalam penelitian.
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TABEL II. 3  

VERIFIKASI VARIABEL YANG DIPILIH 

 

No. Sumber Variabel Keterangan Justifikasi Verifikasi 

1. 

Zulhan 

Khalid 

(2018)  

Pewadahan Tidak dipilih 

Variabel ini tidak dipilih karena kurang pewadahan 

merupakan aktivitas menampung sumber sampah sementara 

sehingga kurang relevan dengan penelitian yang dilakukan 

SNI 19-2454-2002 

Pengumpulan dan 

Pemindahan 
Dipilih 

Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan 

sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan 

sementara atau tempat sampah terpadu 

UU No. 18 Tahun 2008 

Pengangkutan Dipilih 
Membawa sampah ke TPA mempengaruhi jumlah 

keterangkutan sampah 
SNI 19-2454-2002 

Lembaga atau Kelompok 

yang Menangani Masalah 

Persampahan 

Tidak dipilih 
Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
UU No. 18 Tahun 2008  

Tarif Retribusi Dipilih 
Tarif teribusi yang diambil dalam penggunaan pelayanan 

persampahan 
UU No. 18 Tahun 2008  

Peraturan yang Mengatur 

Tentang Persampahan 
Dipilih Peraturan yang mengatur dalam pengelolaan persampahan UU No. 18 Tahun 2008  

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Menjaga 

Kebersihan 

Dipilih Kondisi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah UU No. 18 Tahun 2008  

2. Jumlah Sampah Terangkut Dipilih 
Jumlah sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir 

setiap harinya 
SNI 19-2454-2002 
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No. Sumber Variabel Keterangan Justifikasi Verifikasi 

Widi 

Hartanto 

(2006)  

Penduduk Terlayani Dipilih Persentase penduduk yang terlayani pelayanan persampahan SNI 19-2454-2002 

Luas Daerah Terlayani Dipilih 
Persentase luasan daerah yang terlayani pelayanan 

persampahan 
SNI 19-2454-2002 

Kondisi Kebersihan Jalan Tidak dipilih 
Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
Widi Hartanto (2006) 

Kondisi Kebersihan 

Drainase 
Tidak dipilih 

Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
Widi Hartanto (2006) 

Kondisi Kebersihan Pasar Tidak dipilih 
Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
Widi Hartanto (2006) 

Lokasi Penempatan TPS 

/Kontainer 
Dipilih Lokasi penempatan TPS/Kontainer yang sesuai SNI 19-2454-2002 

Waktu Pengumpulan 

Sampah 
Tidak dipilih 

Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
SNI 19-2454-2002 

Jumlah Alat Pengumpulan Tidak dipilih 
Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
SNI 19-2454-2002 

Waktu Pengangkutan 

Sampah 
Dipilih 

Waktu/frekuensi pengangkutan sampah ke tempat 

pembuangan akhir 
SNI 19-2454-2002 

Kondisi Alat 

Pengangkutan 
Tidak dipilih 

Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
SNI 19-2454-2002 

Kualitas Petugas 

Kebersihan 
Dipilih 

Kualitas petugas kebersihan mempengaruhi kualitas 

pelayanan pengelolaan sampah 
Widi Hartanto (2006) 

Jumlah Petugas 

Kebersihan 
Dipilih Jumlah personil berdampak pada jangkauan pelayanan Widi Hartanto (2006) 

3. 

Sunarno, 

Kusmiyati, 

Jaji 

Lokasi Penempatan TPS 

Dan Kontainer 
Dipilih Lokasi penempatan TPS/Kontainer yang sesuai SNI 19-2454-2002 

Kondisi Armada Sampah Dipilih 
Kondisi armada sampah mempengaruhi pengangkutan 

sampah  
SNI 19-2454-2002 
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Abdurrosyid 

(2012)  
Frekuensi Pengangkutan 

Sampah 
Dipilih 

Waktu/frekuensi pengangkutan sampah ke tempat 

pembuangan akhir 
SNI 19-2454-2002 

Jumlah Personil Tenaga 

Kebersihan DKP 
Dipilih Jumlah personil berdampak pada jangkauan pelayanan 

Sunarno, Kusmiyati, Jaji 

Abdurrosyid (2012) 

4. 
Evy Triani 

(2017) 

Teknik Pewadahan Tidak dipilih 

Variabel ini tidak dipilih karena kurang pewadahan 

merupakan aktivitas menampung sumber sampah sementara 

sehingga kurang relevan dengan penelitian yang dilakukan 

SNI 19-2454-2002 

Jenis dan Sifat Alat Tidak dipilih 
Variabel ini tidak dipilih karena tidak jelas maksudnya 

sehingga kurang relevan dengan penelitian yang dilakukan 
SNI 19-2454-2002 

Lokasi Pewadahan Tidak dipilih 
Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
SNI 19-2454-2002 

Jumlah dan Kapasitas 

Peralatan 
Tidak dipilih 

Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
SNI 19-2454-2002 

Jenis dan Sifat Bahan Tidak dipilih 
Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
SNI 19-2454-2002 

Frekuensi Pengumpulan Tidak dipilih 
Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
SNI 19-2454-2002 

Pola Pengumpulan Tidak dipilih 
Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
SNI 19-2454-2002 

Jenis dan Sifat Bahan 

Peralatan 
Tidak dipilih 

Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
SNI 19-2454-2002 

Lokasi Penempatan TPS Dipilih Lokasi penempatan TPS/Kontainer yang sesuai SNI 19-2454-2002 

Frekuensi Pengangkutan Dipilih 
Waktu/frekuensi pengangkutan sampah ke tempat 

pembuangan akhir 
SNI 19-2454-2002 

Waktu Pengangkutan Dipilih 
Waktu/frekuensi pengangkutan sampah ke tempat 

pembuangan akhir 
SNI 19-2454-2002 

Rute Pengangkutan Dipilih 
Rute/pola pengangkutan sampah ke tempat pembuangan 

akhir 
SNI 19-2454-2002 
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Jenis Peralatan 

Pengangkutan 
Dipilih 

Jenis peralatan pengangkutan mempengaruhi frekuensi 

pengangkutan sampah 
SNI 19-2454-2002 

Jumlah Personil Dipilih Jumlah personil berdampak pada jangkauan pelayanan Evy Triani (2017) 

Kualitas Personil Dipilih 
Kualitas petugas kebersihan mempengaruhi kualitas 

pelayanan pengelolaan sampah 
Evy Triani (2017) 

Perda Badan Pengelola Dipilih Peraturan yang mengatur dalam pengelolaan persampahan UU No. 18 Tahun 2008 

Sampah Terangkut Dipilih 
Jumlah sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir 

setiap harinya 
SNI 19-2454-2002 

Sarana Prasarana Tidak dipilih 
Variabel ini tidak dipilih karena kurang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan 
Evy Triani (2017) 

Jumlah Personil Dipilih Jumlah personil berdampak pada jangkauan pelayanan Evy Triani (2017) 

Luas Daerah Layani Dipilih 
Persentase luasan daerah yang terlayani pelayanan 

persampahan 
SNI 19-2454-2002 

Penduduk Terlayani DIpilih Persentase penduduk yang terlayani pelayanan persampahan SNI 19-2454-2002 

Sumber: Penulis, 2019  

 

Variabel dan sub variabel yang dipilih disesuaikan dengan kondisi Kota Bandar Lampung. Variabel dan sub variabel didapatkan 

dari berbagai sumber dan literatur yang dapat menjadi acuan untuk mengukur tingkat kinerja pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. 

Kemudian terdapat indikator penilaian yang nantinya akan dilakukan skoring untuk melihat kinerja pengelolaan sampah. Berikut merupakan 

variabel dan indikator yang dipilih dalam penelitian ini. 
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TABEL II. 4  

VARIABEL DAN INDIKATOR TERPILIH 

 

No. Variabel Aspek Indikator 

1. 

Aspek Teknik 

Operasional 

Tingkat Pelayanan 

Jumlah Sampah Terangkut  

2. Penduduk Terlayani 

3. Luas Daerah Terlayani 

4. 

Pemindahan Sampah  

Kondisi TPS/Transfer Depo 

5. Tipe Peralatan dan Tipe Pengumpul Sampah 

6. Lokasi Penempatan TPS 

7. 
Pengangkutan Sampah 

Frekuensi Pengangkutan Sampah 

8. Jenis Peralatan Pengangkutan 

  Pengolahan Sampah Penyediaan Fasilitas Pengolahan Sampah  

9. Pemrosesan Akhir Sampah Metode Pemrosesan Akhir Sampah 

10. 
Aspek Kelembagaan 

Kuantitas SDM Pengelolaan dan Pelayanan Sampah Jumlah Petugas/Personil 

11. Kualitas SDM Pengelolaan dan Pelayanan Sampah Kualitas Petugas/Personil 

12. Aspek Pembiayaan Tarif Retrubusi Besaran Pemasukan Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan 

13. 
Aspek Hukum dan 

Peraturan 
Peraturan  Peraturan yang Mengatur Tentang Persampahan 

14. Aspek Peran Serta 

Masyarakat dan Swasta 

Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 

15. Peran Swasta Kemitraan dengan Swasta 

 Sumber: Penulis, 2019 

 

 


