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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1  Kerangka Penelitian 

Dalam menjalankan penelitian ini, terdapat metode yang perlu dilakukan 

secara sistematis untuk menganalisis rencana Studi Karakteristik Sampah            

dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Sampah di TPS 3R Brama Muda Sleman, 

Yogyakarta seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian
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3.2 Ide Penelitian 

Ide didapatkan dari hasil diskusi bersama teman – teman dan keluarga juga 

didapat dari referensi jurnal nasional maupun internasional yang menjadi acuan 

dalam menulis penelitian ini. 

 

3.3 Studi Literatur 

Dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari data yang diperlukan dari 

tulisan ilmiah, buku-buku, jurnal nasional maupun internasional terkait yang 

berhubungan dengan penelitian ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai 

referensi guna mempermudah dan memperkuat dasar dari penelitian. 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam hal tujuan untuk penelitian. Dalam penelitian ini ada tiga sumber data yang 

diperlukan berdasarkan dari observasi langsung kelokasi untuk melakukan 

pengamatan terhadap timbulan, komposisi, kinerja pengelolaan sampah dan 

keadaan lokasi TPS 3R Brama Muda. Kemudian tahap wawancara dengan pihak 

terkait yang berhubungan langsung dengan faktor – faktor yang mempengaruhi 

timbulan, komposisi dan kinerja pengelolaan sampah, baik kebiasaan hidup 

maupun sistem pengolahan sampah dikawasan TPS 3R Brama Muda dan 

menyebar kuesioner dengan masyarakat guna mengetahui pengelolaan sampah 

yang dilakukan disumber serta pengetahuan masyarakat mengenai sampah dengan 

bersifat Deskriptif. Metode yang digunakan yaitu Sample secara acak sederhana 

(Simple Random Sampling) untuk mengetahui timbulan sampah yang sesuai tata 

cara ketentuan sampling yang terdapat pada SNI 19-3964-1994 tentang Metode 

Pengambilan Dan Pengukuran Contoh Timbulan Dan Komposisi Sampah 

Perkotaan, sedangkan untuk mengetahui komposisi sampah menggunakan metode 

Quartering. 

Berdasarkan SNI 19-3964-1994, cara pengerjaan pengambilan dan 

pengukuran timbulan sampah dilokasi non pemukiman dilakukan dengan cara 

menentukan lokasi pengambilan contoh serta peralatan yang dibutuhkan. Yang 
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kemudian pelaksanaan pengambilan dan pengukuran contoh timbulan sampah 

dilakukan dengan cara;  

1) Menentukan titik sampling (Simple Random Sampling) 

Penentuan jumlah titik sampling menggunakan perhitungan Slovin 

secara acak sederhana dengan memberi kesempatan yang sama 

kepada setiap individu/rumah. 

2) Menyiapkan peralatan, seperti bak pengukur yang berukuran 20 cm x 

20 cm x 100 cm, sarung tangan, masker dan lain-lain 

3) Mencatat berat dan volume sampah yang di sampling 

4) Timbang bak pengukur (40 liter) 

5) Sampah dikumpulkan dan diaduk merata untuk dibagi menjadi 4 

bagian, kemudian ambil 1 bagian untuk mengetahui komposisi 

sampah 

6) Pilah sampah sesuai jenisnya 

7) Masukkan masing masing jenis sampah ke bak pengukur 40 liter 

8) Hentak 3 kali bak contoh dengan mengangkat bak setinggi 20 cm, lalu 

jatuhkan ke tanah 

9) Ukur dan catat volume sampah (Vs) 

10) Timbang dan catat berat sampah (Bs) 

Untuk pengujian komposisi sampah, dilakukan dengan tahapan 

memilah-milah sampah dari sampel timbulan sampah yang kemudian 

dipilah berdasarkan komponennya (misal; plastik, organik, logam, dan 

lain – lain). 

 

3.5 Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang didapatkan akan diolah dan dianalisis untuk mengetahui 

komposisi, timbulan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah di TPS 3R Brama 

Muda, Yogyakarta berdasarkan metode yang sudah ditentukan. Penelitian 

observasional bersifat deskriptif. Peneliti ini melibatkan petugas yang ada di TPS 

3R Brama Muda dengan maksud mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah serta 

menganalisis timbulan dan komposisi sampah. Obyek Penelitian adalah 

pengelolaan sampah di TPS 3R Brama Muda, meliputi aspek teknis (kesesuaian 
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dengan standar teknis ketentuan pengelolaan sampah di TPS 3R Brama Muda), 

aspek hukum dan peratuan, aspek teknis operasional, aspek pembiayaan, aspek 

kelembagaan dan aspek peran serta masyarakat. 

Adapun pengambilan sampel masyarakat dalam penelitian ini adalah dengan 

cara sampel secara acak sederhana (Simple Random Sampling). Sampel acak 

sederhana adalah cara mengambil sampel dengan memberi kesempatan yang sama 

untuk dipilih bagi setiap individu/populasi atau unit dalam keseluruhan populasi. 

Sementara jumlah sampel sampah (KK) diperoleh dengan menggunakan 

perhitungan Slovin :  

  
 

      
 

Dimana :  

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Total Populasi 

α = Batas Toleransi Error, yaitu sebesar 20% 

Jumlah KK yang terlayani oleh pengangkutan TPS 3R Brama Muda 

sebanyak 200 KK. Dengan sampel sebanyak 22 KK dengan begitu didapat tingkat 

kepercayaan statistik yang diperoleh sebesar: 

   

              
 22,22 

α = 0,20 → tingkat kepercayaan (error tolence) = 80% 

 

3.5.1 Sampling Sampah 

a. Lokasi 

Sampling dilakukan di TPS 3R Brama Muda Dayakan hasil dari sampah yang 

diambil dari sumber 

b. Frekuensi 

Sampling dilakukan 8 kali berturut – turut 

c. Jumlah Sampel 
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Sampel didapat hasil dari perhitungan slovin dari 200 KK menjadi 22 KK 

d. Peralatan Dan Perlengkapan 

 Timbangan (0-100) kg 

 Sarung tangan 

 Masker 

 Alat pemindah (sekop) 

 Alat pengukur volume, dengan menggunakan bak berukuran 0,2 m x 0,2 m 

x1 m yang dilengkapi dengan skala tinggi. 

e. Cara Pelaksanaan dan Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dan pelaksaan dilakukan sesuai berdasarkan SNI 19-

3964-1994 . 

 

3.5.2 Timbulan Sampah 

Menurut SNI 19 – 3964 – 1994 untuk menghitung besaran sistem dapat 

digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut: 

a) Satuan timbulan sampah kota besar = 2– 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 – 0,5 

kg/orang/hari; dan 

b) Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 – 2 L/orang/hari, atau = 0,3 – 

0,4 kg/orang/hari. 

Analisis timbulan sampah yang dihasilkan kawasan TPS 3R Brama Muda 

Dayakan termasuk dalam satuan timbulan sampah sedang / kecil diperoleh dengan 

melakukan survey pengukuran atau analisa langsung dilapangan, yaitu mengukur 

langsung satuan timbulan sampah dari sejumlah sampel yang ditentukan secara 

random proporsional disumber. Frekuensi pengambilan sampel yang dilakukan 

minimal selama 8 (delapan) kali secara berturut guna menggambarkan fluktuasi 

harian yang ada. 

Perhitungan berat total timbulan dapat diketahui dengan rumus yang 

mengacu pada SNI 19-3964-1994 (contoh timbulan sampah perumahan). 

 

3.5.3 Quartering 

Memasukkan bahan/sampah yang akan diambil sampelnya lalu disebar 

menjadi segiempat atau lingkaran kemudian dibagi menjadi 4 bagian lalu di ambil 
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¼ bagian. Dimana dari ¼ bagian tersebut sudah mewakili keseluruhan. Metode ini 

terbilang sangat simple dan paling umum dilakukan di laboratorium analisis.  

 

3.5.4 Menghitung Persentasi Komposisi Sampah 

Setelah melakukan sampling selama 8 (delapan) kali berturut-turut 

didapat data berat dan volume sampah sesuai komposisinya, sampah 

nantinya dipilah menjadi tiga komponen umum yaitu sampah layak jual 

(daur ulang), sampah layak kompos (organik) dan sampah layak buang 

(residu). Setelah didapatkan data yang dihasilkan dari sampling 

selanjutnya menghitung persentasi sampah seperti dibawah ini: 

a) Menghitung persentase berat sampah: 

% LayakJual = 
 ata-rata  erat la a   ual 

 ata-rata  erat total 
     = ... %......................(1) 

b) Menghitung persentase volume sampah 

% LayakJual = 
 ata-rata volu e la a   ual 

 ata-rata volu e total 
     = ... %.................(2) 

 

 

3.5.5 Menghitung Berat dan Volume Orang Per Hari 

Setelah mengetahui persentasi komposisi sampah  perlu untuk mengetahui 

berat dan volume sampah orang per hari. 

a) Menghitung Berat Sampah (kg/orang/hari) 

= 
 ata-rata  erat total     

                                         
 = ... (kg/orang/hari) .........(3) 

b) Menghitung Volume Sampah (kg/org/hari) 

= 
 ata-rata volu e total  liter 

                                         
 = ... (L/orang/hari) ..........(4) 

Dalam perhitungan berat jenis sampah menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

                   
                 

                  
 

Dimana berat sampah didapatkan dengan menimbang sampel, sedangkan 

volumenya diukur dengan alat ukur volume berupa kotak penimbang ( 20 x 20 x 

100 cm). Dengan rumus : 
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Volume sampah = luas kotak x tinggi sampah 

 

 

Tabel 3.2. Jumlah Contoh Timbulan Sampah Dari Non Perumahan 

No 

Lokasi 

Pengambilan 

Contoh 

Klasifikasi Kota 

1 KK 
Kota 

Metropolitan 

(Contoh) 

Kota Besar 

(Contoh) 

Kota 

Sedangdan 

Kota Kecil 

(Contoh) 

1 Toko 3-30 10-13 5-10 3-5 

2 Sekolah 13-30 10-13 5-10 3-5 

3 Kantor 13-30 10-13 5-10 3-5 

4 Pasar 6-15 3-6 1-3 1 

5 Jalan 6-15 3-6 1-3 1 

Sumber:  SNI 19-3964-1994 

 

3.6 Evaluasi Kinerja Pengelolaan 

Evaluasi kinerja pengelolaan sampah di TPS 3R Brama Muda mengacu pada 

SNI 3242-2008 mengenai Pengelolaan Sampah Permukiman yang menjelaskan 

tentang 5 aspek/komponen sistem pengelolaan sampah. 

 

3.7 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitin berada di TPS 3R Brama Muda dusun Dayakan Desa 

Sardonoharjo kecamatan Ngaglik, kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. TPS 3R 

Brama Muda ini diperkirakan memiliki jarak ± 4,5 KM dari Kampus UII pusat 

yamg berada di Jalan Kaliurang KM 14.5 yang dapat dilihat pada Lampiran .



 

 
 

 


