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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sampah 

 Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 

yang berbentuk padat (UU No 18 Tahun 2008). Sampah merupakan semua 

buangan yang berbentuk padat maupun semipadat yang dihasilkan dari kegiatan 

manusia maupun hewan, dimana keberadaannya sudah tidak digunakan dan 

dimanfaatkan lagi (Tchobanoglous, 1993). Dalam SNI 19-2454-2002 tahun 2002, 

sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan 

anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak 

membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. 

Berdasarkan sumbernya, jenis sampah digolongkan menjadi dua kelompok 

besar yaitu (Damanhuri  dan Padmi, 2010): 

a. Domestik  

Sampah domestik yaitu sampah yang berasal dari sampah rumah tangga atau 

permukiman, biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis sampah yang 

ditimbulkan antara lain sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, 

sampah kebun, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga, limbah 

berbahaya dan sebagainya. 

b. Non domesik  

Sampah non domestik merupakan sampah dari non permukiman yang sejenis 

sampah rumah tangga meliputi pertokoan, rumah makan,  pasar, perkantoran, 

hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kardus, 

plastik, kayu, sisa makanan, kaca, logam, limbah berbahaya dan beracun, dan 

sebagainya. 

Adapun klasifikasi sampah berdasarkan bentuknya terbagi ke dalam dua 

unsur yaitu sampah membusuk dan tidak membusuk (Slamet, 1994). Secara 

spesifik, (Daniel, 2009) membagi bagi ke dalam tiga jenis, yaitu: 

1. Sampah organik merupakan jenis sampah yang secara biologis dapat terurai.  
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2. Sampah anorganik adalah sampah yang secara biologis sulit atau 

membutuhkan waktu yang relatif lama untuk terurai, sehingga memerlukan 

penanganan secara khusus.  

3. Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan sampah yang 

mengandung zat yang berbahaya dan beracun.  

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka sampah sudah seharusnya dikelola 

dengan tepat, sebagai upaya untuk menghindari masalah baik secara sosial 

maupun ekologi, di masa yang akan datang. 

2.1.1 Komposisi Sampah  

Menurut SNI 19 3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran 

contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan, komponen komposisi sampah 

terdiri atas sisa-sisa makanan, kertas karton, kayu, kain-tekstil, karet-kulit, plastik, 

logam besi-non besi, kaca dan lain-lain (misalnya tanah, pasir, popok, pembalut). 

Sampah dipilah berdasarkan jenis untuk mengetahui komposisi sampah. 

Komposisi sampah dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya (Damanhuri & 

Padmi, 2010): 

1. Cuaca, daerah dengan kandungan air tinggi maka sampah akan memiliki 

kelembaban yang tinggi. 

2. Frekuensi pengumpulan, semakin sering sampah dikumpulkan maka semakin 

tinggi tumpukan sampah. Sampah organik akan terdekomposisi dan sampah 

anorganik akan terakumulasi karena sulit terdegradasi. 

3. Musim, jenis sampah akan ditentukan oleh musim buah-buahan yang sedang 

berlangsung. 

4. Tingkat sosial ekonomi, daerah ekonomi tinggi umumnya akan menghasilakn 

sampah kaleng, kertas dan plastik 

5. Pendapatan per kapita, masyarakat ekonomi rendah akan menghasilkan 

sampah yang homogen dibandingkan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. 

6. Kemasan produk, negara berkembang banyak menggunakan plastik sebagai 

pengemas sedangkan negara maju menggunakan kertas sebagai pengemas.  
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Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung berat 

komponen sampah (SNI 19-3964-1994): 

% = x 100%...................................(2.1) 

2.1.2 Timbulan Sampah 

Timbulan sampah merupakan banyaknya sampah yang diukur dalam satuan  

berat atau volume. Tetapi di Indonesia pengukuran timbulan sampah 

menggunakan satuan volume. Besarnya timbulan sampah dapat diperoleh dari 

hasil pengukuran langsung di lapangan terhadap sampah dari berbagai sumber 

melalui pengambilan sampel yang representatif. Berikut ini cara menghitung 

volume sampah dan berat sampah (SNI 19-3964-1994): 

 Volume Sampah Rata-Rata 

.....................................................................(2.2) 

 Berat Sampah (  Rata-Rata  

...................................................................(2.3) 

Dimana :  = Volume Timbulan Sampah (liter/org/hari) 

 = Berat Timbulan Sampah (Kg/org/hari) 

 u = 5 jiwa (jumlah unit penghasil sampah) atau luas unit (m2) 

Dalam memprediksi timbulan sampah dapat dihitung menggunakan 

persamaan sebagai berikut (Damanhuri,2010): 

Qn = Qt (1+Cs)n........................................................................................(2.4) 

dengan Cs .........................................................................(2.5) 

Dimana :  
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Qn : timbulan sampah pada n tahun mendatang  

Qt  : timbulan sampah pada tahun awal perhitungan  

Cs : peningkatan/ pertumbuhan kota  

Ci : laju pertumbuhan sektor industri  

Cp : laju pertumbuhan sektor pertanian  

Cqn : laju peningkatan pendapatan per kapita  

P : Laju pertumbuhan penduduk 

Menurut SNI 19-3964-1994 (Tentang Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk 

Kota Kecil dan Sedang di Indonesia)  Klasifikasi sumber timbulan sampah yang 

digunakan terbagi menjadi dua  yaitu: 

1. Perumahan  

Sumber perumahan terdiri atas rumah permanen, rumah semi permanen, dan 

rumah non permanen. 

2. Non Perumahan  

Sumber non perumahan terdiri atas kantor, toko atau ruko, pasar, sekolah, 

tempat ibadah, jalan, hotel, restoran, industri, rumah sakit, dan fasilitas umum 

lainnya.  

Perkiraan timbulan sampah diperlukan untuk menentukan jumlah sampah 

yang harus dikelola, kajian terhadap data mengenai timbulan sampah merupakan 

langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan persampah. Tujuan diketahuinya 

timbulan sampah adalah sebagai perkiraan timbulan sampah yang dihasilkan 

untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang yang berguna untuk 

(Tchobanoglous, dkk., 1993): 

1. Dasar dari perencanaan dan desain sistem pengolahan sampah 

2. Menentukan jumlah sampah yang akan dikelola 

3. Perencanaan sistem pengumpulan (penentu macam dan jumlah kendaraan 

yang dipilih, jumlah pekerjaan yang dibutuhkan, jumlah dan bentuk TPS yang 

diperlukan). 
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Menurut Petunjuk Teknis TPS 3R (2017), menyebutkan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi timbulan dan komposisi sampah, yaitu :  

1. Kategori Kota  

2. Sumber sampah 

3. Jumlah penduduk, yakni apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan, 

maka timbulan sampah juga akan meningkat. 

4. Keadaan sosial ekonomi, semakin tinggi keadaan sosial maupun ekonomi 

seseorang, maka akan semakin tinggi pula timbulan sampah perkapita yang 

dihasilkan. 

5.  Kemajuan teknologi, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat juga 

akan menambah jumlah dan kualitas sampah. 

Tabel 2.1 Besar Timbulan Sampah Berdasarkan Komponen Sumbernya  

NO Komponen Sumber Sampah Satuan Volume (liter) Berat (Kg) 

1 Rumah Permanen  per org/hr 2,25-2,50 0,35-0,40 

2 Rumah Semi Permanen per org/hr 2,00-2,25 0,30-0,35 

3 Rumah Non Permanen per org/hr 1,75-2,00 0,25-0,30 

4 Kantor  per peg/hr 0,50-0,75 0,025-0,30 

5 Toko/Ruko per ptgs/hr 2,50-3,00 0,15-0,35 

6 Sekolah  per mrd/hr 0,10-0,15 0,01-0,02 

7 Jalan Arteri  per mtr/hr 0,10-0,15 0,02-0,10 

8 Jalan Kolektor  per mtr/hr 0,10-0,15 0,10-0,05 

9 Jalan Lokal  per mtr/hr 1,50-0,1 0,005-0,025 

10 Pasar per mtr/hr 0,20-0,60 0,10-0,30 

Sumber : SNI 19-3983-1995 

2.1.3 Karakteristik Sampah  

Salah satu hal yang penting yang harus diketahui untuk mengolah sampah 

ialah karakteristik sampah di suatu wilayah, Hal ini berguna untuk mendapatkan 

volume, potensi sampah yang bisa didaur ulang dan untuk mengidentifikasi 

permasalahan pada pengelolaan sampah. Karakteristik fisik penting dalam hal 

pemilihan dan pengoperasian peralatan dan fasilitas pengolahan. Parameter 

karakteristik fisik antara lain (Tchobanoglous, dkk., 1993): 

a. Berat Jenis 
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Berat jenis didefinisikan sebagai berat bahan per satuan volume (kg/m3). 

Berat jenis akan sangat bergantung pada lokasi geografi, musim tahunan dan 

lama waktu penyimpanan, seharusnya digunakan nilai berdasarkan tipe-tipe 

khusus. Berat jenis sangat penting diketahui dalam desain sistem pengelolaan 

sampah yang akan digunakan pada desain penyimpanan, pengangkutan serta 

pembuangan. 

b. Kelembaban  

Kelembaban biasanya dinyatakan dalam dua cara, dengan metode berat basah 

dinyatakan dalam persentase berat basah bahan, dan dengan metode berat 

kering dinyatakan sebagai persentase berat kering bahan. Pada umumnya nilai 

kelembaban berkisar antara 20-45% berat sampah, bergantung pada kondisi 

iklim di wilayah tersebut. 

c. Distribusi Ukuran dan Ukuran Partikel 

Distribusi ukuran dan ukuran partikel dari bahan dalam sampah sangat 

penting dalam kelanjutan recovery bahan.  

d. Kapasitas Lahan (Field Capacity) 

Kapasitas lahan merupakan total jumlah kelembaban yang dapat menahan 

berat sesuatu diatasnya yang memiliki kecenderungan menurun akibat 

grafitasi. Kapasitas lahan dari limbah merupakan hal kritis yang dapat 

menentukan pembentukan lindi pada landfill.  

e. Faktor Pemadatan 

Konduktifitas hidrolik limbah yang dipadatkan merupakan sifat fisik yang 

penting dalam skala besar dapat memindahkan cairan dan gas dalam landfill. 

2.2 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk  

Dalam memproyeksikan timbulan sampah, maka perlu mengetahui jumlah 

penduduk dan timbulan sampah saat ini dan memproyeksikan jumlah penduduk 

untuk masa yang akan datang. Untuk  menghitung pertambahan nilai penduduk 

sampai akhir tahun perencanaan dengan menggunakan salah satu metode 

aritmatika, geometrik, dan least square (PerMen PU 03/2013). 

a. Metode Aritmatik 
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Metode ini digunakan apabila pertambahan penduduk relatif konstan tiap 

tahunnya.  

Pn=Po+Ka(Tn-To).......................................................................................(2.6) 

dengan .....................................................................................(2.7) 

Dimana: 

Pn = jumlah penduduk pada tahun ke n 

Po = jumlah penduduk pada tahun dasar 

Tn = tahun ke n 

To = tahun dasar  

Ka = konstanta aritmatik 

P1 = jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke 1 

P2 = jumlah penduduk yang diketahui pada tahun terakhir 

T1 = tahun ke 1 yang diketahui  

T2 = tahun ke 2 yang diketahui    

b. Metode Geometrik 

Metode ini digunakan apabila tingkat pertambahan penduduk naik secara 

berganda atau berubah secara ekuivalen dari tahun sebelumnya. 

Pn = Po (1 + r) ............................................................................................(2.8) 

Dimana :  

Pn = jumlah penduduk pada tahun ke- n  

Po = jumlah penduduk pada tahun dasar 

n   = jumlah interval tahun 

r    = laju pertumbuhan penduduk 

c. Metode Least Square 

Metode ini digunakan untuk garis regresi linier yaitu pertambahan penduduk 

masa lalu menggambarkan kecenderungan garis linier, meskipun 

pertambahan penduduk tidak selalu bertambah. Perhitungan proyeksi 

penduduk dengan metode least square dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

Y = a + bX...................................................................................................(2.9) 

Dimana : 
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Y = nilai variabel berdasarkan garis regresi  

X=  variabel independen  

a = konstanta  

b = koefisien arah regresi linier 

dengan rumus: 

.........................................................................(2.10)  

..................................................................................(2.11) 

Bila koefisien b telah dihitung terlebih dahulu, maka konstanta a dapat 

ditentukan dengan persamaan lain, yaitu:   

a = Y  bX.................................................................................................(2.12) 

dimana  Y dan X masing-masing adalah rata-rata untuk variabel Y dan X. 

Untuk menentukan metode proyeksi penduduk yang akan digunakan, 

diperlukan perhitungan standar deviasi tiap metode proyeksi. Persamaan standar 

deviasi adalah sebagai berikut: 

....................................................................................(2.13) 

Dimana:  

SD = standar deviasi  

Xi = variabel independen (jumlah penduduk) 

a-rata X 

N = jumlah data  

Metode perhitungan proyeksi penduduk yang paling tepat adalah metoda 

yang memberikan harga standar deviasi terkecil. 

2.3 Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini 

dilakukan melalui penanganan dan pengurangan sampah. Sedangkan dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakan 

Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan bahwa 
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pengurangan sampah dilakukan semaksimal mungkin dari sumbernya yang 

dikenal dengan sistem Reduce, Reuse dan Recycle (3R). Konsep pengelolaan 

sampah 3R (Purnaini, 2011) adalah: 

a. Reduce (Pengurangan Volume) 

Reduce merupakan upaya pengurangan timbulan sampah yang dihasilkan  

sumber (penghasil sampah). Upaya pengurangan sampah di sumber dapat 

dilakukan dengan cara merubah pola konsumsi, yaitu merubah kebiasaan 

menghasilkan banyak sampah menjadi lebih sedikit sampah 

b. Reuse (Penggunaan Kembali) 

Reuse merupakan kegiatan penggunaan kembali bahan maupun barang agar 

tidak menjadi sampah, seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan 

kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Contoh bahan-

bahan yang dapat digunakan lagi adalah kertas, plastik, gelas, logam, dan 

lain-lain.  

c. Recycle (Daur Ulang) 

Recycle merupakan kegiatan daur ulang sampah agar menjadi sesuatu yang 

bermafaat.Seperti mengolah plastik bekas menjadi bijih plastik untuk dicetak 

menjadi ember, pot bunga, dan lain- lain. Dan mengolah kertas bekas menjadi 

bubur kertas untuk kembali dicetak menjadi kertas yang berkualitas rendah.  

Menurut Petunjuk Teknis TPS 3R (2017), TPS 3R merupakan tempat untuk 

kegiatan pengelolaan sampah, yang dimulai dari pengumpulan sampah pemilahan 

sampah, penggunaan ulang sampah, pendauran ulang sampah, serta pengolahan 

yang dilakukan di suatu kawasan tertentu. Dalam Tempat Pengolahan Sampah 3R 

(TPS 3R), dilakukan kegiatan pengolahan sampah organik maupun anorganik 

yang bertujuan untuk mengurangi jumlah timbulan sampah. Berikut adalah jenis- 

jenis pengolahan di TPS 3R secara umum : 

2.4 Pengolahan Sampah 

Pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi volume sampah dan/atau 

mengurangi daya cemar yang akan disebabkan sampah. Proses pengolahan 

sampah dapat diklasifikasikan menjadi empat macam proses, yaitu (Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013): 
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1. Proses pengolahan sampah secara fisik merupakan proses awal dari proses 

pengolahan sampah. Berbagai jenis proses untuk pengolahan sampah secara 

fisik adalah: 

a. Proses pencacahan, untuk memperkecil ukuran partikel sampah dan 

memperluas bidang permukaan sentuh sampah. Pencacahan wajib 

dilakukan sebelum sampah diolah lebih lanjut dengan proses kimia, termal 

atau biologi, karena dengan berkurangnya ukuran partikel akan selalu 

meningkatkan kinerja proses lanjut yang akan dipilih. 

b. Proses pemilahan berdasarkan nilai massa jenis/densitas (secara gravitasi) 

untuk sampah plastik. 

c. Proses pemilahan berdasarkan nilai magnetik untuk sampah logam, 

dengan mengikat logam pada magnet berukuran besar, yang dapat berupa 

magnet permanen atau magnet tidak permanen (elektromagnetik). Dengan 

proses ini, maka sampah logam yang bersifat ferromagnetik dan non 

ferromagnetik dapat dipisahkan.  

2. Proses pengolahan sampah secara biologi, memanfaatkan 

mikroorganisme/bioproses untuk mengurangikan sampah volume dan daya 

pencemar sampah. Pengolahan ini memiliki khas sistem kontrol yang lebih 

rumit dan waktu detensi yang panjang. Proses ini banyak dipilih karena 

dianggap lebih berwawasan lingkungan dan menimbulkan dampak 

lingkungan yang relatif lebih kecil. Proses pengolahan secara biologis terdiri 

dari: 

a. Proses aerobik, merupakan proses mengurangi volume dan daya pencemar 

sampah dengan bantuan mikroorganisme aerobik dalam kondisi 

keberadaan oksigen. 

b. Proses anaerobik, merupakan proses mengurangi volume dan daya 

pencemar sampah dengan bantuan mikroorganisme aerobik dalam kondisi 

tanpa oksigen. 

3. Proses pengolahan sampah secara kimia termal, memiliki tujuan untuk 

mengurangi volume sampah dan daya pencemar sampah dengan tingkat 

oksidasi yang lebih tinggi ketimbang proses fisika dan proses biologi. 

Umumnya dilakukan proses pencacahan untuk meningkatkan proses 
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pengolahan secara kimia termal. Berdasarkan tingkat oksidasinya, pengolahan 

secara termal terdiri dari: 

a. Proses pengeringan, untuk mengurangi volume dan daya cemar sampah 

melalui penguapan air yang terkandung dalam sampah. Proses ini 

berlangsung pada suhu 105-120 oC dan waktu tinggal 1-2 jam. Proses ini 

akan menghasilkan sampah dengan volume yang telah menyusut (hingga 

80%). Sampah yang telah mengalami pengurangan volume tersebut, 

mengalami peningkatan nilai kalor sampah dan penurunan kadar air serta 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif berbentuk padat seperti 

briket.  

b. Proses pirolisis, untuk mengurangi volume (hingga 70%) dan daya cemar 

sampah melalui penguapan air dan senyawa volatil yang terkandung dalam 

sampah, tanpa kehadiran oksigen sebagai oksidator. Proses ini berlangsung 

pada suhu 200-550 oC dan waktu tinggal 0,5-2 jam.  

c. Proses gasifikasi, untuk mengurani volume (hingga mencapai 80%) dan 

daya cemar sampah melalui penguapan air dan senyawa volatil yang 

terkandung dalam sampah, dengan kehadiran oksigen terbatas sebagai 

oksidator. Proses ini berlangsung pada suhu 700-1.000 oC dan waktu 

tinggal 0,5-1 jam. Sebagai suatu proses oksidasi parsial (namun memiliki 

tingkat oksidasi lebih tinggi ketimbang proses pirolisis), maka proses ini 

akan menghasilkan senyawa berwujud gas yang memiliki nilai 

kalor/syngas (karbon dioksida, karbon monoksida, dan hidrogen).  

d. Proses insinerasi, untuk mengurangi volume (hingga 90%) dan daya 

pencemar sampah melalui penguapan air dan senyawa volatil yang 

terkandung dalam sampah, dengan kehadiran oksigen berlebih sebagai 

oksidator. Proses ini berlangsung pada suhu 700-1.200 oC dan waktu 

tinggal 0,51 jam. 

2.4.1 Pengolahan Sampah Organik  

Sampah organik domestik adalah sampah yang berasal dari aktivitas 

permukiman antara lain sisa makanan, daun, buah- buahan, sisa sayuran. Salah 

satu teknologi pengolahan sampah organik adalah diolah menjadi pupuk organik 
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(pupuk kompos). Kompos adalah bahan organik mentah yang telah mengalami 

proses dekomposisi secara alami. Kompos ibarat multi-vitamin untuk tanah 

pertanian. Kompos akan meningkatkan kesuburan tanah dan merangsang 

perakaran yang sehat. Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan 

kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk 

mempertahankan kandungan air tanah (Sundari, 2009).  

Pengolahan sampah organik biasanya menggunakan pengomposan. Proses 

pengomposan ialah penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme terhadap 

bahan organik biodegradable.Tujuan pengomposan ialah mengubah bahan organik 

yang biodegradable menjadi bahan yang secara biologi bersifat stabil, sehingga 

dapat mengurangi massa dan volumenya. Proses alamiah ini menguraikan bahan 

organik menjadi humus dan bahan mineral. Proses pengomposan secara aerobik, 

biasanya akan menimbulkan suhu yang panas sehingga proses ini akan membunuh 

bakteri patogen, telur serangga dan larva lalat, serta mikroorganisme lain yang 

tidak tahan pada temperatur di atas termperatur normal.  

Adapun faktor yang mempengaruhi proses pengomposan menurut (Widarti, 

2015) antara lain: 

a. Rasio C/N  

Salah satu aspek yang paling penting dari keseimbangan hara total adalah 

rasio organik karbon dengan nitrogen (C/N). Dalam metabolisme hidup 

mikroorganisme mereka memanfaatkan sekitar 30 bagian dari karbon untuk 

masing-masing bagian dari nitrogen. Sekitar 20 bagian karbon di oksidasi 

menjadi CO2 dan 10 bagian digunakan untuk mensintesis protoplasma. 

b. Ukuran partikel  

Permukaan area yang lebih luas akan meningkatkan kontak antara mikroba 

dengan bahan dan proses dekomposisi akan berjalan lebih cepat. Ukuran 

partikel juga menentukan besarnya ruang antar bahan (porositas). Untuk 

meningkatkan luas permukaan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran 

partikel bahan tersebut.  

c. Aerasi  

Aerasi ditentukan oleh posiritas dan kandungan air bahan (kelembaban). 

Apabila aerasi terhambat, maka akan terjadi proses anaerob yang akan 
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menghasilkan bau yang tidak sedap. Aerasi dapat ditingkatkan dengan 

melakukan pembalikan atau mengalirkan udara di dalam tumpukan kompos. 

d. Porositas  

Porositas adalah ruang diantara partikel di dalam tumpukan kompos. 

Porositas dihitung dengan mengukur volume rongga dibagi dengan volume 

total. Rongga-rongga ini akan diisi oleh air dan udara. Udara akan mensuplai 

oksigen untuk proses pengomposan. Apabila rongga dijenuhi oleh air, maka 

pasokan oksigen akan berkurang dan proses pengomposan juga akan 

terganggu. 

e. Kelembaban (Moisture content)  

Mikrooranisme dapat memanfaatkan bahan organik apabila bahan organik  

tersebut larut di dalam air. Kelembaban 40  60% adalah kisaran optimum 

untuk metabolisme mikroba. Apabila kelembaban di bawah 40%, aktivitas 

mikroba akan mengalami penurunan dan akan lebih rendah lagi pada 

kelembaban 15%. Apabila kelembaban lebih besar dari 60%, hara akan 

tercuci, volume udara berkurang, akibatnya aktivitas mikroba akan menurun 

dan akan terjadi fermentasi anaerobik yang menimbulkan bau tidak sedap. 

f. Temperatur  

Semakin tinggi temperatur akan semakin banyak konsumsi oksigen dan akan 

semakin cepat pula proses dekomposisi. Peningkatan suhu dapat terjadi 

dengan cepat pada tumpukan kompos. Temperatur yang berkisar antara 30-60 
oC menunjukkan aktivitas pengomposan yang cepat. Suhu yang lebih tinggi 

dari 60 oC  akan membunuh sebagian mikroba dan hanya mikroba thermofilik 

saja yang akan tetap bertahan hidup. Suhu yang tinggi juga akan membunuh 

mikrobamikroba patogen tanaman dan benihbenih gulma. 

g. Derajat keasaman (pH) 

pH yang optimum untuk proses pengomposan berkisar antara 6,5 sampai 7,5. 

Proses pengomposan sendiri akan menyebabkan perubahan pada bahan 

organik dan pH bahan itu sendiri. pH kompos yang sudah matang biasanya 

mendekati netral. 

h. Kandungan hara  
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Kandungan P dan K juga penting dalam proses pengomposan dan bisanya 

terdapat di dalam kompos-kompos dari peternakan. Hara ini akan 

dimanfaatkan oleh mikroba selama proses pengomposan. 

Beberapa teknologi pengomposan yang umum diterapkan di lapangan 

Adalah (Petunjuk Teknis TPS 3R, 2017): 

1. Sistem Aerator bambu 

Pengomposan ini menggunakan alat berbentuk segitiga bambu dan 

pengomposan ini berlangsung secara aerob. Sampah organik ditimbun diatas 

aerator bambu, lalu terdapat ruang kosong dibawah aerator bambu yang 

berfungsi untuk mengalirkan udara. Pengomposan ini berlangsung selama 30 

hari. Kemudian timbunan dibongkar lalu diangin-anginkan untuk 

memperoleh kompos matang. Proses pematangan berlangsung selama 15 hari. 

2. Sistem Bata Berongga 

Pengomposan ini menggunakan struktur boks bata berongga dan berlangsung 

secara aerob. Sampah organik ditimbun diatas boks tersebut. Rongga pada 

boks berfungsi mengalirkan udara segar untuk proses pengomposan. 

Pengomposan berlangsung selama 30 hari. Timbunan kemudian dibongkar 

lalu diangin-anginkan untuk memperoleh kompos matang. Proses 

pematangan berlangsung selama 15 hari. Terdapat pipa vertikal yang disusun 

pada dasar boks. Pipa berfungsi sebagai saluran air dalam proses 

pengomposan.   

3. Teknik Takakura Susun 

Pengomposan menggunakan keranjang berongga dan berlangsung secara 

aerob. Sampah organik ditimbun didalam keranjang berongga. Bahan 

keranjang dapat terbuat dari plastik ataupun bambu. Takakura disusun 

sebanyak 5 (lima) keranjang. Sisi bagian luar keranjang diselubungi dengan 

karung. Bagian dasar keranjang dibuat berlubang. Lubang berfungsi untuk 

membuang air yang berlebih dari proses pengomposan. 

4. Komposter Drum 

Pengomposan menggunakan drum tertutup dan berlangsung secara anaerob. 

Ukuran sampah organik yang dikomposkan memiliki diameter 1 (satu) 
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sampai 2 (dua) cm. Pupuk cair diperoleh setelah pengomposan selama kurang 

lebih dua minggu. Setelah itu, pupuk cair dapat diambil setiap hari.   

2.4.2 Pengolahan Sampah Anorganik  

Sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan- bahan 

non hayati baik berupa produk sintesis maupun hasil proses teknologi pengelolaan 

bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak diuraikan oleh alam, contohnya 

plastik, kertas, kain, dan logam. (Marliani, 2014).  Berikut adalah jenis  jenis 

sampah anorganik yang di olah di TPS 3R:  

a. Plastik  

Plastik adalah salah satu jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses 

polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan beberapa molekul 

sederhana (monomer) melalui proses kimia menjadi molekul besar 

(makromolekul atau polimer). Plastik merupakan senyawa polimer yang 

unsur penyusun utamanya adalah Karbon dan Hidrogen. Untuk membuat 

plastik, salah satu bahan baku yang sering digunakan adalah Naphta, yaitu 

bahan yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi atau gas alam (Kumar, 

dkk., 2011). 

Teknologi pengolahan sampah plastik yang saat ini banyak digunakan  

adalah teknologi perajangan plastik. Hasil dari perajangan palstik adalah 

plastik serpih atau flakes. Berikut adalah proses daur ulang plastik: pemilahan 

jenis plastik, kemudian penggilingan sampah plastik. dalam proses 

penggilingan ini  sampah plastik akan hancur dan menjadi serpihan yang 

berukuran sekitar 1 cm2 kemudian masuk bak pencuci untuk dilakukan 

pencucian, kemudian dikeringkan, setelah kering biji plastik di jual (Sahwan, 

dkk., 2005).  

b. Kertas atau Kardus  

Kertas ialah salah satu limbah yang banyak dihasilkan oleh manusia, baik 

yang dihasilkan oleh rumah tangga, sekolah maupun perkantoran. Pada 

umumnya kertas berbahan dasar dari alam dan biasanya dari pepohonan.

Sampah kertas terdiri dari buku, koran, kardus, HVS, dan dupleks. Sampah 
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kertas dapat dihancurkan dan dibuat bubur kertas sebagai bahan dasar produk 

baru.   

c. Kaca 

Sampah kaca biasanya diperoleh dari pecahan kaca atau botol kaca. Sampah 

kaca biasanya didaur ulang atau  dapat dihancurkan dan dilebur menjadi 

bahan baru untuk produk baru. 

d. Logam  

Logam yang dapat didaur ulang dapat berupa potongan besi, alumunium, 

kaleng, kuningan, tembaga, seng, dll. Sampah logam ini dapat dilelehkan 

menjadi bahan dasar produk baru.   

2.4.3 Penyimpanan Sementara Sampah B3 Rumah Tangga 

Penyimpanan sementara sampah B3 rumah tangga mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun. Kriteria tempat penyimpanan sampah B3 rumah tangga 

berupa bangunan ialah sebagai berikut:  

1. Desain dan konstruksi bangunan mampu melindungi Limbah B3 dari hujan 

dan sinar matahari. 

2. Memiliki penerangan dan ventilasi. 

3. Memiliki saluran drainase yang baik.  

Persyaratan pengemasan Limbah B3 ialah sebagai berikut: 

1.  Kemasan terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan 

karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan. 

2. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan. 

3. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat 

dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan. 

4. Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak. 

2.5 Kriteria Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS  3R) 

Kriteria Tempat Pengolahan Sampah (TPS 3R), dan pendanaan, menurut 

Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016) adalah 

sebagai berikut: 
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1. Landasan Operasional TPS 3R 

a. Menangani sampah pada skala kawasan yang rawan persampahan sesuai 

Strategi Sanitasi Kota (SSK); 

b. Kapasitas pelayanan 200-400 kepala keluarga (KK); 

c. Pengumpulan sampah menggunakan gerobak sampah atau truk sampah; 

d. Proses pengolahan sampah dengan proses pemilahan (fisika), pengolahan 

sampah organik (biologis), pengumpulan dan penyaluran sampah yang 

masih dapat didaur ulang atau guna ulang, serta pengangkutan residu ke 

TPA sampah; 

e. Dibutuhkan alokasi biaya operasional dan pemeliharaan yang disubsidi 

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.  

2. Kriteria Tempat Pengolahan Sampah (TPS 3R) 

Menurut Petunjuk Teknis TPS 3R (2017), TPS 3R berkapasitas minimal 

400 KK, dengan luas minimal 200 m2 terdiri dari gapura yang memuat logo 

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, bangunan (hanggar) beratap, kantor, unit pencurahan 

sampah tercampur, unit pemilahan sampah tercampur, unit pengolahan sampah 

organik (termasuk mesin pencacah sampah organik), unit 

pengolahan/penampungan sampah  anorganik/daur ulang,  unit  

pengolahan/penampungan sampah residu, gudang/kontainer penyimpanan 

kompos padat/cair/gas bio/sampah daur ulang/sampah residu, gerobak/motor 

pengumpul sampah. 

2.5.1 Perencanaan Lokasi 

Menurut Petunjuk Teknis TPS 3R (2017), kriteria lokasi dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1. Kriteria Utama 

Kriteria utama pemilihan lokasi  adalah sebagai berikut : 

a.  Lahan TPS 3R berada dalam batas administrasi yang sama dengan area 

pelayanan TPS 3R; 

b. Kawasan yang memiliki tingkat kerawanan sampah yang tinggi, sesuai 

dengan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan data dari BPS; 
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c. Status kepemilikan lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota, fasilitas 

umum/sosial, dan lahan milik desa; 

d. Ukuran lahan yang disediakan minimal 200 m2;  

e. Penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan. 

2. Kriteria Pendukung  

a.  Berada di dalam wilayah masyarakat berpenghasilan rendah di daerah 

perkotaan/semi-perkotaan di kawasan padat kumuh miskin, bebas banjir, 

ada akses jalan masuk, dan sebaiknya tidak terlalu jauh dengan jalan raya; 

b. Cakupan pelayanan minimal 400 KK; 

c. Masyarakat bersedia membayar iuran pengolahan sampah; 

d. Sudah memiliki kelompok yang aktif di masyarakat seperti PKK, karang 

taruna, atau pengelola kebersihan/sampah.   

Menurut Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pengolahan sampah 

dapat dilakukan dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan daur 

ulang energi. Empat model tersebut diharapkan mampu menangani permasalahan 

sampah secara efektif dan efesien, dan memiliki nilai ekonomis. Sehingga 

penyelenggaraan TPS 3R secara langsung dapat memberdayakan masyarakat.  

Menurut Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan  

Sarana Persampahan (2017), Dalam merencanakan Tempat Pengolahan Sampah 

(TPS 3R), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu tempat dan jenis 

peralatan yang akan digunakan. Berikut adalah kriteria Tempat Pengolahan 

Sampah (TPS 3R), dapat dilihat pada Tabel 2.2  

Tabel 2.2 Kriteria Tempat Pengolahan Sampah (TPS 3R) 

NO 
Cakupan Pelayanan 

Pemilahan Sampah Luas (m2) 
Rumah Jiwa 

1 2000 rumah 10.000 jiwa Tanpa pemilahan 1000 

2 200 rumah 1000 jiwa 50% sampah terpilah 

50% sampah tercampur  

200-500 

3 200 rumah 1000 jiwa 50% sampah terpilah 

50% sampah tercampur 

<200 

Sumber : PerMen PU 03/PRT/2013 
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2.5.2 Karakteristik TPS 3R 

Menurut Petunjuk Teknis TPS 3R (2017) karakteristik TPS 3R,  meliputi: 

1. Pelayanan minimum TPS 3R adalah 400 KK atau 1600  2000 jiwa yaitu 

dengan jumlah sampah yang dihasilkan 4-6 m3 per hari.   

2. Sampah masuk dalam TPS 3R dapat tercampur atau lebih baik sudah dipilah 

3. Luas lahan  yang digunakan minimal 200 m2.  

4. Sarana pengumpulan sampah menggunakan gerobak berkapasitas 1 m3, 

dengan 3 kali ritasi per hari.   

5. Terdapat unit penampungan sampah, unit pemilahan sampah, unit pengolahan 

sampah organik, dan unit pengolahan atau penampungan sampah anorganik 

(daur ulang), dan unit penampungan residu sampah anorganik.  

2.6 Desain  Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) 

Menurut Petunjuk Teknis TPS 3R (2017), Desain bangunan TPS 3R minimal 

memuat beberapa hal sebagai berikut: 

1. Area penerimaan/dropping area; 

2. Area pemilahan/separasi; 

3. Area  pencacahan dengan mesin pencacah; 

4. Area komposting dengan metode yang dipilih; 

5. Area pematangan kompos/angin; 

6. Mempunyai gudang kompos dan lapak serta tempat residu; 

7. Mempunyai minimum kantor; 

8. Mempunyai sarana air bersih dan sanitasi. 

Menurut Petunjuk Teknis TPS 3R (2017), tahapan yang dilakukan untuk 

perencanaan desain bangunan TPS 3R, yaitu :  

1. Hasil perhitungan luasan masing-masing area (pemilahan, pengomposan, 

mesin, gudang, dll);  

2. Hasil dari kesepakatan masyarakat tentang rencana pilihan teknologi yang 

akan diterapkan (menyangkut luasan area komposting, tempat residu, lapak, 

dll);  
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3. Hasil kesepakatan untuk posisi masing-masing ruangan dalam bangunan TPS 

3R (pemilahan, penggilingan, mesin, komposting, dll);  

4. Penentuan pondasi yang akan dipakai berdasarkan beban terhitung dengan 

jenis tanah yang ada;  

5. Desain arsitektural bangunan TPS 3R disesuaikan dengan desain arsitektur 

tradisional setempat;  

6. Menentukan jenis bangunan yang akan dibuat (bangunan rangka baja, beton 

bertulang, konstruksi kayu, dll);  

7. Menentukan spesifikasi mesin pencacah, pengayak dan motor angkut. 

Berikut ini cara menghitung Luas Area di setiap area: 

Luas area .....................(2.9) 

2.7 Fasilitas TPS 3R 

Petunjuk Teknis TPS 3R (2017), selain bangunan TPS 3R, dalam 

pengolahan sampah 3R skala kawasan diperlukan juga peralatan pengolah sampah 

3R yang digunakan untuk membantu proses pengolahan sampah. Berikut 

peralatan pengolah sampah 3R antara lain : 

1. Wadah atau tempat untuk sampah terpilah di rumah tangga, berupa plastik 

sampah, tong/bin sampah yang merupakan tanggung jawab dari warga; 

2. Peralatan untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah, berupa gerobak 

sampah, becak sampah, becak motor, kendaraan roda 3 (baik yang 

menggunakan bahan bakar minyak ataupun yang menggunakan listrik) 

dilengkapi bak sampah yang sudah disekat untuk memilah sampah; 

3. Peralatan pengomposan sampah, berupa mesin pencacah sampah organik 

(bertenaga listrik), mesin pengayak/penyaring sampah, starter mikroba, dan 

sebagainya; 

4. Peralatan untuk mengolah sampah anorganik (merupakan tahap 

pengembangan); 

5. Peralatan peraga untuk kampanye/sosialisasi berupa stiker, poster, leaflet, dan 

sebagainya; 

6. Peralatan pendukung untuk petugas di TPS 3R, seperti cangkul, sapu lidi, 

seragam, sarung tangan, masker, sepatu boot dan sebagainya. 
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2.8 Rencana Anggaran Biaya (RAB)  

Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan perhitungan biaya yang akan 

diperlukan untuk alat dan bahan serta biaya lain yang berhubungan dengan suatu 

pekerjaan atau proyek. Berikut ini adalah gambar  sekema pelaksanaan 

perhitungan anggaran biaya (Petunjuk Teknis TPS 3R, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema  Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Biaya 

Standard RAB ini juga mempertimbangkan variasi dari material bangunan 

yang biasanya digunakan untuk pembangunan TPS 3R disetiap daerah di 

Indonesia, antara lain: 

1. Material Pondasi, dapat berupa pondasi batu kali, cerucuk kayu/bambu, 

beton maupun tiang pancang/mini pile 

2. Material Dinding, dapat berupa dinding batu bata, batako maupun bata 

ringan/hebel 

3. Material Struktur, dapat berupa struktur beton, baja maupun kayu 

4. Material Rangka Atap, dapat berupa rangka baja ringan atau kayu 

5. Material Penutup Atap, dapat berupa genteng tanah liat atau zincalume 

dan lain-lain 
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Analisa Harga Satuan 
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RAB = Volume x Harga Satuan 


