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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Manajemen Pengelolaan Sampah Eksisting  

Berdasarkan pengambilan data timbulan sampah yang telah 

dilakukan selama 8 hari di kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan, 

besarnya unit timbulan sampah per hari adalah 137,10 kg/hari.  

Sedangkan komposisi sampah yang paling mendominasi 

adalah sampah organik yang berasal dari sisa-sisa makanan, daun-

daun pohon yaitu sebanyak 88,2 kg/hari dan sampah plastik sebanyak 

27,66 kg/hari. 

Timbulan sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber 

timbulan harus ditempatkan pada wadah khusus untuk 

mempermudah pengelolaan selanjutnya, wadah sampah yang berada 

pada kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan menjadi tanggung 

jawab pengelola kawasan wisata dan RPH Mangunan. Proses 

pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan Pinus sudah pada 

tahap pemilahan.    

Untuk sampah plastik dan botol biasanya mereka jual ke 

pengepul-pengepul. Akan tetapi untuk saat ini yang dijual hanyalah 

sampah plastik dari sisa makanan, untuk sampah botol dari sisa 

minuman mereka kumpulkan dan kedepannya akan dibuat tempat 

khusus untuk para pengunjung yang merokok. 

Sedangkan sampah organik, paling banyak adalah sampah 

daun. Daun-daun atau yang biasa disebut sersah dikumpulkan di 

ujung-ujung hutan untuk menanggulangi hutan agar tidak mudah 

longsor ketika musim hujan. 
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Untuk sampah yang dihasilkan dari kios-kios, atau pedagang 

yang berada di sekitar kawasan wisata biasanya tidak dijadikan satu 

dengan sampah pengunjung. Akan tetapi pada sore hari, para penjual 

akan membawa pulang sampah mereka.  

Pengumpulan sampah di kawasan wisata Hutan Pinus dikelola 

oleh pengelola kawasan wisata dengan pola komunal langsung. 

Dimana pengumpulan sampah dari sumber yaitu kawasan wisata 

dengan menggunakan gerobak dan mobil truk terbuka yang 

kemudian dibawa ke TPS terdekat. Pengumpulan ini dilakukan sehari 

sekali pada pukul 06.00-08.00. 

Dari data tersebut seharusnya memperbanyak tempat sampah 

pemilahan, agar mempermudah petugas dalam pemilahan dan 

pengangkutan. Sehingga petugas dapat mempercepat durasi 

pengumpulan sampah di kawasan Hutan Pinus, agar tidak terjadi 

penumpukan sampah pada beberapa wadah. Sehingga wisatawan pun 

merasa nyaman, dikarenakan tidak ada sampah yang menumpuk. 

 

4.2 Timbulan Sampah di Kawasan Wisata Hutan Pinus Mangunan 

Pengambilan sampel di kawasan wisata Hutan Pinus 

Mangunan berupa berat sampah dan volume sampah yang diolah 

untuk mendapatkan timbulan sampah. Pengukuran sampah dilakukan 

berdasarkan metode yang terdapat dalam SNI 19-3964-1994 

mengenai pengambilan dan pengukuran contoh timbulan sampah. 

Pada saat melakukan perhitungan timbulan sampah disiapkan 

alat dan bahan untuk melakukan penimbangan.Proses pengambilan 

timbulan sampah dibagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut : 
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1. Proses Pengumpulan Sampah 

Pada proses pengumpulan dilakukan oleh pihak pengelola hutan 

pinus pada pagi dan sore hari, tempat pengumpulan terletak di 

sebelah kantor kesekretariatan hutan pinus. 

 

 

Gambar 4.1 Proses Pengumpulan Sampah 

 

2. Proses Pemilahan Sampah 

Pada proses pemilahan sampah peneliti melakukan pemisahan 

menurut jenis dan karakter sampah, selama 8 hari pengambilan 

sampel sampah didapatkan jenis sampah organik, plastik, kaca, 

kertas, dan ll (sampah dari toilet). 

 

Gambar 4.2 Proses Pemilahan Sampah 
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3. Proses Penimbangan Sampah 

Pada proses penimbangan sampah, peneliti menimbang masing-

masing sampah yang sudah dipilah untuk mendapatkan berat total 

sampah per hari di hutan pinus. 

 

 

Gambar 4.3 Proses Penimbangan Sampah 

 

Berikut hasil timbulan sampah yang telah diambil pada 

pengukuran berat sampah dan volume sampah di kawasan wisata 

Hutan Pinus Mangunan. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Timbulan Sampah di Kawasan Wisata Hutan Pinus 

Hari 
Tanggal 

Pengambilan 

Pengunjung 

Lokasi 

Wisata 

Timbulan Sampah 

Berat Total 

(Kg/Hari) 

Kg/Hari 

Organik Plastik Kaca Logam Kertas 
Sampah Lain 

Lain 

Senin 25 Juni 2018 1.626 96.4 22.7 19.7 0 5 5.91 149.71 

Selasa 26 Juni 2018 1.072 72.8 19.6 0 0 9 5.45 106.85 

Rabu 27 Juni 2018 1.382 81.5 21.99 0 0 8.6 7.13 119.22 

Kamis 28 Juni 2018 1.467 85 19.43 0 0 7.13 3.1 114.66 

Jumat 29 Juni 2018 1.575 94.35 26.51 0 0 8 4.75 133.61 

Sabtu 30 Juni 2018 3.136 100.1 30.7 17 0 10.5 4.8 163.10 

Minggu 1 Juli 2018 2.142 98.22 45.25 19.2 0 15.2 5.1 182.97 

Senin 2 Juli 2018 1.162 77.5 35.1 0 0 12.85 1.25 126.70 

Jumlah 13.562 705.87 221.28 55.9 0 76.28 37.49 1096.82 

Rata-rata 1.6953 88.23 27.66 6.99 0 9.54 4.69 137.10 

Sumber: Perhitungan Data Primer, 2018
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Pada tabel diatas menunjukkan jumlah berat sampah rata-rata 

sebesar 137,10 kg/hari. Berat total sampah tertinggi terjadi pada hari 

Minggu tanggal 1 Juli 2018 yaitu sebesar 182,97 kg/hari. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi jumlah pengunjung maka semakin 

tinggi pula jumlah sampah yang dihasilkan. 

Timbulan sampah paling banyak perharinya adalah jenis 

sampah organik yaitu sebanyak 88.23 kg/hari, untuk sampah organik 

terdiri dari sisa-sisa makanan, sampah sersah (daun,ranting). Untuk 

sisa-sisa makanan bukan berasal dari sampah warung.Akan tetapi 

makanan yang dibawa oleh wisatawan ketika berkunjung ke kawasan 

wisata Hutan Pinus Mangunan. 

Sedangkan untuk sampah plastik per harinya mencapai 27,66 

kg/hari. Untuk sampah plastik terdiri dari plastik bekas minuman, 

plastik bekas makanan. 

Sampah toilet sendiri terdiri dari sampah tissue maupun 

sampah pampers. Per harinya bisa mencapai 4.68 kg/hari. 

Dan untuk timbulan sampah kertas perharinya mencapai 9.5 

kg/hari, sedangkan sampah kaca timbulannya mencapai 6.9 kg/hari. 

Timbulan sampah kertas terdiri dari kardus-kardus bekas 

bungkus makanan para wisatawan, selain itu juga berasal dari kertas-

kertas tiket masuk dan tiket parkir kawasan wisata.Untuk sampah 

kaca sendiri berasal dari bekas botol-botol minuman yang terbuat 

dari kaca. 

Sedangkan berdasarkan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan olehKaryadi (2017) di kawasan wisata Candi Sambisari 

memiliki timbulan sampah yang berasal dari aktivitas pengunjung 

dan pegawai sebesar 3,17 – 3,44 kg/hari dan dari lingkungan yang 

berupa dedaunan sebesar 13,70 – 14,09 kg/hari. Sedangkan pada 

Taman Kaliurang dengan pengambilan 8 hari dan 9 hari (akhir 
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pekan) berturut-turut didapat 2,80 kg/hari dan 1,83 kg/hari yang 

bersumber dari aktivitas pengunjung, dan bersumber dari lingkungan 

sebesar 19,17 kg/hari dan 16,15 kg/hari. Hal ini juga dilakukan 

peneliti yang bernama Hatifah (2018) timbulan sampah di Museum 

Gunung Merapi dan Museum Monumen Jogja Kembali berasal dari  

pengunjung  dan  pengelola museum itu sendiri. Jumlah timbulan 

perhari  adalah 0,108 kg/org/hari sampai 0,123  kg/org/hari,  untuk  

Museum Gunung  Merapi. Untuk  timbulan  museum Monumen 

Jogja Kembali sebesar  adalah 0,031 kg/org/hari sampai 0,034 

kg/org/hari. Berdasarkan data tersebut timbulan sampah di Kawasan 

Wisata Hutan Pinus jauh lebih besar dibandingkan dengan timbulan 

sampah di kawasan wisata Candi Sambisari, hal ini dikarenakan di 

kawasan wisata hutan pinus jumlah pengunjungnya lebih banyak dan 

sampah organiknya lebih banyak. Untuk sampah organik di hutan 

pinus terbanyak berasal dari sampah-sampah dedaunan. 

Sedangkan jumlah timbulan di kawasan wisata Pantai 

Parangtritis yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Masjhoer 

(2011), timbulan sampah yang berasal dari wisatawan dapat 

diperkirakan  besarnya berdasarkan dari data jumlah kunjungan 

wisatawan di kawasan wisata Pantai Parangtritis yang kemudian 

dikalikan dengan jumlah buang rata-rata manusia yaitu sebesar 0,8 

liter/hari, berdasarkan hal tersebut maka jumlah volume timbulan 

sampah yang terbuang di kawasan wisata Pantai Parangtritis 

sebanyak 4.080 liter per minggu atau sebesar 583 liter per hari, 

sedangkan untuk jumlah volume sampah terbanyak dalam kurun 

waktu seminggu di kawasan wisata Pantai Parangtritis terjadi pada 

hari minggu, dengan jumlah volume sampah sebanyak 2.400 liter. 

Untuk hari-hari tertentu, misalnya pada hari raya atau tahun baru, 
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jumlah kunjungan wisatawan dapat membludak hingga diatas 8.000 

kunjungan per hari dan volume timbulan sampah yang dihasilkan 

yaitu 6.400 liter per hari.Berdasarkan data tersebut timbulan sampah 

di kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan timbulan sampah di kawasan wisata Pantai 

Parangtritis, di karenakan pada lokasi wisata tersebut memiliki 

jumlah pengunjung yang lebih banyak per hari nya, sehingga pada 

lokasi wisata Pantai Parangtritis memiliki timbulan sampah yang 

lebih banyak dari pada timbulan sampah yang berada di kawasan 

hutan pinus. 

 

4.3 Komposisi Sampah di Kawasan Wisata Hutan Pinus  

Dalam pengambilan data komposisi sampah di kawasan 

wisata Hutan Pinus Mangunan ada 6 jenis sampah yang didapat 

meliputi : sampah organik (sisa makan, ranting, dan daun), 

plastik,kaca, logam, kertas, dan sampah toilet. Persentase komposisi 

sampah diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut : 

 

Contoh perhitungan : 

Diketahui : 

Berat sampah organik     = 96,4 kg/hari 

Berat sampah total           = 149,71 kg/hari 

Ditanya    : Persentase sampah organik? 

Dijawab   : % Sampah Organik = 
96,4

149,71
x 100 = 64,39% = 64% 

 

 



33 
 

Hasil perhitungan komposisi persentase sampah di kawasan 

wisata Hutan Pinus Mangunan dibuat berbentuk diagram lingkaran 

dengan tujuan untuk melihat fluktuasi komposisi persentase sampah, 

penjelasan timbulan sampah di kawasan wisata Hutan Pinus 

Mangunan dapat dilihat pada Gambar 4.4:  

 

 

Gambar 4.4 Grafik Persentase Sampah Berdasarkan Jenisnya  

Pada Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa berat total sampah 

banyak didominasi oleh sampah organic yaitu sebesar 64%  yang 

terdiri dari sisa-sisa makanan, daun, ranting yang berada di kawasan 

wisata Hutan Pinus Mangunan. Sampah plastik dan kertas dihasilkan 

masing-masing sebanyak 20,% dan 7% yang berasal dari bungkus-

bungkus makanan, botol minuman. Untuk sampah kaca dihasilkan 

sebanyak 6% yang berasal dari botol-botol minuman kaca. 

Sedangkan untuk sampah lainnya dihasilkan dari sampah yang 

berasal dari toilet sebanyak 3%, sampah ini terdiri dari tissue toilet, 

pampers dan pembalut.  

64%

20%

6%
7%

3%

 Organik  Plastik  Kaca  Kertas  DLL
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Pada kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan tidak ditemukan 

adanya sampah logam. Banyaknya sampah yang dihasilkan 

dipanguruhi oleh banyak sedikitnya jumlah pengunjung pada 

kawasan wisata tersebut. Menurut Damanhuri dan Padmi (2010) 

komposisi dan sifat-sifat sampah menggambarkan keanekaragaman 

aktivitas manusia yang berbeda dalam kawasan wisata. 

 

4.4 Pengetahuan dan Sikap Wisatawan terhadap Pengelolaan Sampah 

di Kawasan Wisata Hutan Pinus Mangunan 

Mengetahui sikap masyarakat terhadap pola pengelolaan 

sampah didapat dari hasil data kuisioner dan wawancara langsung ke 

pengunjung setempat, hasil analisa tersebut akan dibahas dalam 3 

hal, sebagai berikut : 

a. Pengetahuan pemilahan sampah. 

b. Pola masyarakat dalam mengelola sampah. 

c. Pendapat masyarakat dalam pengelolaan sampah.  

 

4.4.1  Pengetahuan Pemilahan Sampah 

Pengetahuan pemilahan sampah pada pengunjung yang 

mengetahui informasi pengelolaan sampah dan pemilahan sampah 

yang akan dijelaskan pada Tabel 4.2 berikut : 
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Tabel 4.2 Persentase Pengetahuan Responden Terhadap Pemilahan Sampah 

No Pertanyaan 

Jawaban 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Sampah Adalah semua benda sisa kegiatan manusia yang 

tidak terpakai lagi 
27 23 54 46 

2 Apakah Anda mengetahui jenis sampah 35 15 70 30 

3 Apakah Anda mengetahui jenis sampah organik dan 

anorganik 
39 11 78 22 

4 
Apakah anda mengetahui tentang jenis sampah selain 

diatas seperti kertas,plastik,kaca,logam,karet,kain,dan B3 

(Bahan Berbahaya dan Beracun) 

22 28 44 56 

5 Apakah anda mengetahui dampak pada lingkungan jika 

sampah dibuang sembarangan 
48 2 96 4 

6 Apakah anda pernah mendapatkan sosialisai atau edukasi 

terkait dengan pengelolaan sampah yang baik 
21 29 42 58 

7 Apakah anda mengetahui mengenal pengelolaan sampah 

yang baik dan benar 
18 32 36 64 

8 Menurut Anda apakah perlu dilakukan pemilahan sampah 

(organik dan anorganik) di kawasan wisata 
42 8 84 16 

9 Apakah Anda mengetahui konsep 3R 

(reuse,reduce,recycle) sampah 
17 33 34 66 

10 Apakah anda mengetahui sampah organik dapat diolah 

menjadi kompos 
37 13 74 26 

11 

Apakah anda mengetahui sampah dapat dijual (bernilai 

ekonomi) seperti jenis sampah kertas,plastik (botol) dan 

besi 

50 0 100 0 

12 Apakah anda mengetahui adanya bank sampah 23 27 46 54 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa sudah banyak 

responden yang mengetahui apa itu sampah dan banyak dari mereka 

yang mendapatkan informasi tentang cara pengelolaan sampah, cara 

pemilihan sampah, bahkan dampak dari sampah. Informasi tersebut 

didapat dari berbagai media, diantaranya koran, internet, televisi 

bahkan ada juga sosialiasi dari dinas terkait.  
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Sebanyak 54% wisatawan mengetahui bahwasannya sampah 

adalah semua benda sisa kegiatan manusia yang sudah tidak terpakai 

lagi.Sedangkan 46% responden tidak mengetahui hal tersebut. 

Dari data diatas kita juga dapat melihat bahwasanya masih 

sedikit wisatawan yang mengetahui tentang konsep 3R (Reuse, 

Reduce, Recycle). Dari50 responden 34% diantaranya mengetahui 

tentang konsep tersebut. Akan tetapi sebanyak 66% responden tidak 

mengetahui tentang konsep 3R.Mereka hanya mengetahui setelah 

sampah dikumpulkan maka sampah dijadikan satu di TPS. 

Sebanyak 63% responden mengatahui pengelolaan sampah 

dan cara pemilihan sampah sesuai dengan jenisnya, kemudian 

pengolahan sampah yang dapat menghasilkan nilai. Sedangkan 37% 

responden tidak mengetahui cara pengelolaan sampah dan pemilihan 

sampah. Pengetahuan tidak lain merupakan hasil dari tahu, dan ini 

terjadi setelah orang melakukan pengideraan terhadap suatu objek 

tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan seseorang ( Notoatmodjo, 

2003). 

 

4.5 Perilaku Wisatawan dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan 

Wisata Hutan Pinus  

Perilaku wisatawan dalam mengelola sampah seperti 

membuang sampah di tong sampah yang berada dikawasan wisata, 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.3 Persentase Perilaku Wisatawan Terhadap Pengelolaan Sampah 

No Pertanyaan 

Jawaban 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ya Tidak Ya Tidak 

13 Apakah anda membuang sampah pada tempatnya 46 4 92 8 

14 

Apakah anda bersedia dikenai denda jika membuang 

sampah sembarangan 
15 35 30 70 

15 

Jika melihat sampah berserakan,apakah anda akan 

memungut dan membuangnya ke tempat sampah 
11 39 22 78 

16 

Apakah anda bersedia membayar lebih masuk kawasan 

wisata untuk biaya pengelolaan sampah 
26 24 52 48 

17 

Apakah anda akan mengingatkan orang lain untuk tidak 

membuang sampah sembarangan 
35 15 70 30 

18 

Jika ada program pengelolaan sampah di lingkungan 

wisata,apakah anda mendukungnya 
50 0 100 0 

19 Apakah anda bersedia melakukan pemilahan sampah 25 25 50 50 

20 

Apakah anda telah melakukan pemilahan sampah di 

rumah 
6 44 12 88 

 

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasannya sudah banyak 

responden yang membuang sampah pada tempatnya.Dari 50 

responden, sebanyak 92% responden sudah membuang sampah pada 

tempatnya.Akan tetapi masih ada sebanyak 8% membuang sampah 

sembarangan. 

Pada pertanyaan nomor  15 dapat kita lihat, bahwa sedikit 

sekali wisatawan yang perduli terhadap lingkungan sekitar. Sebanyak 

78% responden tidak peduli terhadap lingkungan. Hanya 22% dari 

mereka yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Seperti jika melihat 

sampah yang berserakan maka mereka akan mengambilnya dan 

membuangnya di tong sampah.  
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Pada pertanyaan nomor 20, dapat dilihat bahwasannya banyak 

dari repsonden yang tidak melakukan pemilahan sampah dirumah. 

Dari 50 responden, hanya 12% yang melakukan pemilahan sampah di 

rumah. 

Sebanyak 53% responden memiliki perilaku yang tepat 

terhadap sampah seperti membuang sampah pada tempatnya, 

melakukan pemilihan sampah bahkan bersedia membayar lebih untuk 

masuk kawasan wisata sebagai biaya pengelolaan sampah.Sedangkan 

43% memiliki perilaku yang kurang tepat terhadap sampah.Hal ini 

dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah. 

Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang 

mengenai obyek atau situasi yang relatif stabil, yang disertai adanya 

perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk 

membuat respon atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang 

dipilihnya ( Walgito, 1991). Sikap itu merupakan suatu tindakan, 

akan tetapi merupakan reaksi atau respon seseorang terhadap suatu 

stimulus atau obyek yang diterimanya ( Notoatmodjo, 2003) 
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4.6 Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Hutan Pinus Mangunan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Diagram Alir Pengelolaan Sampah Hutan Pinus Mangunan 

 

4.6.1 Pewadahan  

Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sebelum 

dikumpulkan, dipindahkan, diangkut  dan dibuang ke TPA.  

Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan 

sehingga tidak mengganggu lingkungan (SNI 19-2454-2002). Dari 

hasil survei lokasi yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan 

sampah dari 

sumber 

Pemilahan 

Sampah 

Sampah Plastik,  

Untuk botol yang terbuat dari palstik beberapa ada yang di 

jual ke pengepul dan sebagian dikumpulkan oleh pengelola  

Sampah Kertas,  

Sampah kertas dijual ke pengepul   

Sampah Kaca,  

Botol-botol kaca dijual ke pengepul  

Sampah Toilet 

Untuk jenis sampah ini dibuang ke TPS  

Pengangkutan ke TPS 

menggunakan mobil bak terbuka  

Sampah Organik,  

Untuk sampah sersah digunakan untuk menahan air ketika 

hujan. Sedangkan sampah yang lainnya dibuang ke TPS  
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 Tempat sampah biasa   : 87 buah 

 

 Gambar 4.6 Wadah Sampah Biasa 

 

 Tempat sampah pemilahan  : 12 buah 

 

 Gambar 4.7 Wadah Sampah Pemilahan 
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Menurut Syafrudin (2004), persyaratan bahan wadah adalah 

awet dan  tahan air, mudah diperbaiki, ringan dan mudah diangkat 

serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat. 

Tempat sampah yang digunakan pada kawasan wisata Hutan Pinus 

Mangunan terbuat dari keranjang, ember bekas, maupun tempat 

sampah biasa.Tempat sampah ini tidak bersatu dengan tanah 

sehingga mudah diangkat. 

Untuk tempat sampah biasa berukuran 20 liter. Terdapat 87 

tempat sampah jadi total volume yang bisa di tampung adalah 1.740 

liter.  

Untuk tempat sampah pemilahan berukuran 55 cm dan 

berdiameter 43 cm. Sedangkan untuk volume sampah 60 liter. 

Dengan adanya 12 tempat sampah pemilahan, total volume sampah 

yang bisa ditampung sebesar 720 liter. 

Total volume sampah yang bisa di tampung dengan 

menggunakan rata-rata berat jenis sampah di kawasan wisata sejenis 

di wilayah DIY yaitu 111,61 Kg/m3 (Akbari, 2018). Dengan data 

berat jenis sampah tersebut, dapat dihitung volume sampah di Hutan 

Pinus yaitu 1,22 m3/hari atau 1.220 liter/hari. Dengan adanya jumlah 

sampah yang ada mampu menampung sampah yang dihasilkan oleh 

wisatawan di kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan. Di karenakan 

jumlah kapasitas wadah sampah biasa dan pemilahan hanya 2.460 

liter atau 2,46 m3, sedangkan jumlah volume sampah per harinya 

sebesar 1,22 m3/hari. 

Pola pewadahan yang digunakan pada kawasan wisata adalah 

pewadahan komunal dimana pada tipe pewadahan ini tempat sampah 

diletakkan pada tempat yang terbuka dan mudah dijangkau agar 

mudah dalam proses pengangkutannya.  
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4.6.2 Pengangkutan  

Proses pengangkutan sampah di kawasan wisata Hutan Pinus 

Mangunan dilakukan setiap hari sekali yaitu pada pagi hari sebelum 

kawasan wisata dibuka. Setelah itu sampah dikumpulkan di TPS 

terdekat . 

Pengangkutan dilakukan dengan truck terbuka, dengan 

kapasitas truk lebar 1,7 meter, panjang 3,5 meter dan tinggi 1,5 

meter. Yang artinya volume truk pengangkut sampah tersebut adalah 

8,92 m3. Sehingga pengakutan sampah di kawasan Hutan Pinus dapat 

dilakukan dengan 1 kali angkut, di karenakan volume sampah di 

lokasi hanya 1,22 m3/hari. Untuk sampah sersah diangkut 

menggunakan gerobak sampah dorong. 

Rangkaian system pengelolaan sampah di kawasan wisata 

Hutan Pinus Mangunan yang selam ini dilakukan yaitu pewadahan, 

pengumpulan, pemilahan, pengangkutan sampah dan pembuangan 

akhir. 

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang 

telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari 

tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil 

tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem 

pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal 

adalah dengan truk kontainer tertentu yang dilengkapi alat pengepres 

(SNI 19-2454-2002). 

 


