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ABSTRACT 

This study aims to assess  the generation and volume of waste in the tourist area of  Pinus Imogiri Forest based on SNI 19-

3964-1994 and evaluate the waste management that has been done by the tourism manager in Imogiri Pine Forest area. 

This research is expected to be useful as input to the managers of tourism in waste management in the tourist area of 

Imogiri Pine Forest. The method used in this research is descriptive method by using survey. Data collection is done by 

sorting garbage, and calculation of waste generation. In addition, data collection was also conducted with questionnaires 

and interviews of 50 respondents from visitors and 5 informants from the forest area management. The sampling technique 

used a randomized sampling method. The results showed that the waste generation in Imogiri Pine Forest area reaches an 

average of 137.10 Kg / day . The waste management system has been considered to be quite effective as seen from the lack 

of waste in the tourist area. Then there are many garbage trucks available in tourist area, there are 18 trash barrels sorting 

and there are 89 ordinary trash cans spread in Imogiri Pine Forest area. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  timbulan dan volume sampah di kawasan wisata Hutan Pinus Imogiri 

berdasarkan SNI 19-3964-1994 serta mengevalusi pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh pengelola wisata di 

kawasan Hutan Pinus Imogiri. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan kepada pengelola wisata 

dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan Pinus Imogiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan menggunakan survey. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pemilahan sampah, serta 

perhitungan timbulan sampah. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan kuisioner dan wawancara terhadap 50 

responden dari pengunjung dan 5 orang informan dari pihak pengelola kawasan hutan. Tehnik pengambilan sampel 

menggunakan metode sampel acak terstatifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulan sampah di kawasan wisata 

Hutan Pinus Imogiri mencapai rata-rata 137.10 Kg/Hari. Sistem pengelolaan sampah selama ini dinilai cukup efektif hal 

tersebut terlihat dari sedikitnya timbulan sampah yang ada dikawasan wisata. Kemudian tersedianya banyak tong sampah 

yang ada dikawasan wisata, ada 18 tong sampah pemilahan dan ada 89 tong sampah biasa yang tersebar di kawasan 

wisata Hutan Pinus Imogiri.  

Kata kunci: Evaluasi Pengelolaan Sampah, Kawasan Wisata  
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PENDAHULUAN 

 

Kenyamanan dan kebersihan menjadi kondisi yang sangat penting dalam industri 

pariwisata. Aspek tersebut pada dua dekade terakhir telah menjadi isu yang semakin besar dan 

mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan aktivitas perjalanan 

pariwisata (Kovari & Zimanyi, 2011). Lingkungan pariwisata merupakan tempat dimana 

masyarakat berwisata dengan tujuan bertamasya atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam. 

Kekayaan alam tersebut dalam melakukan pengembangan pariwisata alam perlu 

penanganan yang serius agar tetap terjaga kelestarian dan keberdayaannya. Hampir sebagian 

besar dari kawasan wisata yang ada di Indonesia merupakan tempat-tempat tujuan wisata yang 

berada di sekitar daerah konservasi alam, baik berupa hutan lindung, perkebunan, ataupun 

daerah resapan air. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No.171/Kpts/2003 luas kawasan 

hutan khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah seluas 18.715,64 ha atau 5,66% dari luas 

keseluruhan. Berdasarakan statistik kepariwisataan DIY, pada tahun 2015 jumlah pengunjung 

wisata Hutan Pinus berjumlah 143.338 orang. Sedangkan pada tahun 2016, pengunjung 

meningkat sangat drastis, kurang lebih mencapai 4.000 orang. Permasalahan yang terjadi pada 

kawasan wisata, akan mempengaruhi wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata tersebut. 

Rusaknya habitat alam dan keamanan manusia merupakan faktor penyebab ketidak nyamanan 

wisatawan. Seperti halnya dengan masalah sampah, jika sampah yang ada dikawasan wisata 

terus menumpuk dan tidak ada pengolahannya maka hal tersebut membuat para wisatawan 

menjadi tidak nyaman dan tidak betah lama-lama di tempat tersebut. Sehingga para wisatawan 

akan memberikan penilian yang buruk terhadap pengelola dan akan berdampak pada penurunan 

jumlah wisatawan yang berkunjung. Tetapi kebersihan juga harus didukung oleh kesadaran para 

pengunjung yang datang ke Kawasan Wisarta Hutan Pinus Mangunan, agar tidak membuang 

sampah sembarangan. 
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A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana timbulan sampah di Kawasan Wisata Hutan Pinus berdasarkan metode 

pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan? 

2. Bagaimana pengelolaan sampah di Kawasan Wisata Hutan Pinus Mangunan sehingga 

dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan ?  

 

Tujuan Penelitian  

Beradasarkan rumusan masalah yang diterangkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

:  

1. Untuk mengetahui timbulan sampah di Kawasan Wisata Hutan Pinus berdasarkan  metode 

pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. 

2. Untuk mengetahui pengelolaan sampah di Kawasan Wisata Hutan Pinus Mangunan 

sehingga dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan.  

 

Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul, diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten 

Bantul dalam membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan di kawasan wisata Hutan 

Pinus Mangunan, Bantul.  

2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai pengelolaan 

sampah di kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan, Bantul. 

3. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan, Bantul. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Sesuai dengan tema penelitian, maka untuk menganalisis pengumpulan data yang terdiri 

dari data kuisioner dan komposisi sampah yang nantinya dianalisis dengan menggunakan 
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Metode Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu metode analisa untuk mengungkap fakta, 

keadaan, fenomena, fariabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara probability sampling. Pengambilan dengan 

metode ini yaitu dengan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 

2012). Jumlah sampel pada penelitian kali ini sebanyak 40,1 sampel dibulatkan menjadi 50 

sampel wisatawan, dengan jumlah rata-rata pengunjung 1.695/hari selama 8 hari penelitian, 

di mulai dari hari senin hingga hari senin berikutnya. Sampel di ambil dengan rumus Issac 

dan Micheal untuk tingkat kesalahan 20%. 

    

   

 dibulatkan menjadi 50 responden 

  Keterangan : 

     s     = jumlah sampel  

 = chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk 

derajat kebebasan 1 atau kesalahan 20% harga chi kuadratnya = 1,642  

N = Jumlah Populasi 

P = Peluang benar (0,5) 

Q = Peluang salah (0,5) 

d = Perbedaan antara sampel rata-rata dengan rata-rata populasi perbedaan bias 0,01; 0,05 

dan 0,10 

 

 

 



5 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

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. 

Dalam pengambilan data komposisi sampah di kawasan wisata Hutan Pinus Imogiri 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 = x % = 64% 

Hasil perhitungan komposisi persentase sampah di Kawasan wisata Hutan Pinus Imogiri 

dibuat berbentuk diagram batang dengan tujuan untuk melihat fluktuasi komposisi persentase 

sampah, penjelasan timbulan sampah di kawasan wisata Hutan Pinus Imogiri dapat dilihat pada 

Gambar 4.4:  
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Gambar 4.4 Grafik Presentase 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 Imogiri. 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. Sedangkan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karyadi (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 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. 
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 Pengetahuan pemilahan sampah pada pengunjung yang mengetahui informasi pengelolaan 

sampah dan pemilahan sampah yang akan dijelaskan pada Gambar 4.2 berikut : 

    Tabel 4.2 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 
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 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.  

 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). 

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 Presentase 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. 

 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. Skap 

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). 

Pewadahan  

  Selain melakukan survey dengan cara pendataan sampah dan penyebaran kuisioner. Peneliti 

juga melakukan wawancara langsung dengan pengelola kawasan wisata. Dari wawancara tersebut 

dapat diketahui : 
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 Tempat sampah biasa   : 87 buah 

 Tempat sampah pemilahan  : 12 buah 

Untuk tempat sampah biasa berukuran 20 liter. Jika ada 87 tempat sampah jadi total volume yang 

bisa di tampung adalah 1.740 liter.  

Untuk tempat sampah pemilahan berukuran 55cm dan berdiameter 43cm. 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 adalah 2.460 liter. Sedangkan untuk volume sampah di 

kawasan wisata Hutan Pinus Mangunan per harinya rata-rata mencapai 137.10 kg/hari.  

 

Pengangkutan  

Proses pengangkutan sampah dikawasan 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. Sedangkan untuk sampah sersah diangkut 

menggunakan gerobak sampah dorong. Rangkaian system pengelolaan sampah di kawasan wisata 

Hutan Pinus Imogiri yang selam ini dilakukan yaitu Pewadahan, Pengumpulan, Pemilahan, 

Pengangkutan sampah dan Pembuangan Akhir. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan SNI 19-3964-1994 tentang perhitungan timbulan sampah. Timbulan sampah di 

Kawasan Wisata Hutan Pinus Imogiri setiap harinya mencapai 137.10 Kg/Hari. Peningkatan 

jumlah sampah dipengaruhi juga oleh jumlah pengunjung. Sedangkan untuk komposisi sampah 

di dominasi oleh sampah organik.  

2.  Sistem pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan Pinus Imogiri yang selama ini diterapkan 

yaitu Pewadahan, Pengumpulan, Pemilahan sampah, Pengangkutan dan Pembuangan Akhir. 

Pelaku – pelaku utama dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan Pinus Imogiri yaitu 
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pengelola kawasan wisata dan mereka adalah para pemuda di daerah kawasan wisata tersebut. 

Pengelolaan sampah di Kawasan Wisata Hutan Pinus Imogiri sudah cukup efektif. Jumlah tong 

sampah yang ada di kawasan wisata ini ada 18 tong sampah pemilahan dan 87 tong sampah 

biasa.  

    Maka penulis dapat memberikan saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan Pinus Imogiri, yaitu :  

1. Penambahan jumlah personil petugas kebersihan di Hutan Pinus Imogiri terutama ketika 

peak season. 

2. Penyuluhan kepada para wisatawan tentang pentingnya kesadaran kebersihan dan 

pentingnya perduli terhadap lingkungan sekitar. Mengingat kawasan tersebut adalah 

kawasan wisata  yang harus tetap dijaga.  

3. Meningkatkan retribusi masuk kawasan wisata. Dimana dari hasil tersebut akan digunakan 

untuk meningkatkan pengelolaan sampah di kawasan wisata Hutan Pinus Imogiri.  

4. Pengelola bekerjasama dengan beberapa toko untuk penjualan barang-barang yang berasal 

dari daur ulang sampah.  

5. Diketahui bahwa di lokasi penelitian wadah sampah yang digunakan ada 2 jenis, yaitu 

wadah sampah biasa dan wadah sampah pemilahan, sebaiknya semua wadah menggunakan 

wadah pemilahan agar terlihat di antara pepohonan. 

6.   Efisiensi instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. 
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