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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Taman Nasional 

Taman nasional, menurut UU No. 5 Tahun 1990, adalah kawasan pelestarian 

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan 

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan 

rekreasi. Berdasarkan pengertian taman nasional merupakan kawasan untuk 

melestarikan ekosistem alami dengan sistem zonasi. 

Dalam kawasan taman nasional sekurang-kurangnya terdapat tiga zona yang 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998, yaitu: 

1. Zona Inti 

Kriteria dalam penetapan zona inti adalah bagian taman nasional yang 

mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, 

mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang merupakan ciri 

khas ekosistem dalam kawasan taman nasional yang kondisi fisiknya masih asli dan 

belum diganggu oleh manusia, mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu 

yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk 

menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis 

secara alami. Zona ini memiliki fungsi untuk perlindungan ekosistem, pengawetan 

flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, 

sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan 

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya. 

2. Zona Rimba 

Kriteria dalam penetapan zona rimba adalah kawasan yang merupakan habitat 

atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari 

jenis satwa liar, memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu 

menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan serta merupakan tempat 
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kehidupan bagi jenis satwa migran. Sedangkan fungsi dari zona ini adalah untuk 

kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi 

kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran 

dan menunjang budidaya. 

3. Zona Pemanfaatan 

Kriteria dalam penetapan zona pemanfaatan adalah mempunyai daya tarik alam 

berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi 

geologinya yang indah dan unik, mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin 

kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi 

alam, kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan,dan tidak 

berbatasan langsung dengan zona inti. Sedangkan fungsi dari zona ini adalah untuk 

pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian 

dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan dan kegiatan penunjang budidaya. 

2.2 Pariwisata  

Pariwisata menurut Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 adalah berbagai 

macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.  

2.3  Sampah 

Menurut  Undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 

berbentuk padat, sedangkan menurut (Fadhilah,2011) sampah merupakan material 

sisa yang sudah tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya 

berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia tetapi bukan kegiatan biologis. 

2.4 Sumber Sampah dan Timbulan Sampah  

Sampah yang dikelola Undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 terdiri atas: 

1) sampah rumah tangga; 

2) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan 



3 

 

 

 

3) sampah spesifik. 

Sampah dari masing-masing sumber dapat dikatakan mempunyai karakteristik 

yang sesuai dengan besaran dan variansi aktivitasnya. Demikian juga timbulan 

sampah masing-masing sumber bervariasi satu dengan yang lain (Damanhuri,2010). 

Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam 

kurun waktu tertentu dalam satuan berat (kilogram) gravimetri atau satuan volume 

(liter) volumetrik yang berbentuk padat maupun semi padat yang bersumber dari 

aktivitas manusia maupun hewan yang dibuang karena tidak memiliki manfaat bagi 

pemiliknya (Tchobanoblous,1993). 

2.5  Komposisi Sampah 

 Komposisi sampah adalah komponen fisik sampah yang dipilah sesuai dengan 

jenis dan karakteristiknya seperti sisa-sisa makanan, kertas-karton, kayu, kain-tekstil, 

karet-kulit, plastik, logam besi-non besi, kaca dan lain-lain. Komponen komposisi 

sampah  yang berasal dari pemukiman (sampah domestik) seperti :  

1) Kertas dan bahan kertas 

2) Kayu / produk dari kayu 

3) Plastik, kulit, dan produk karet 

4) Kain dan produk tekstil 

5) Gelas 

6) Logam  

7) Bahan batu, pasir 

8) Sampah organik. 

2.6  Pengelolaan Sampah 

 Pengurangan sampah dapat dipengaruhi oleh ukuran dan jenis kegiatan, 

semua teknik bisa membantu mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan 

Pemilahan sampah pada sumber, menggunakan kembali bahan daur ulang dan 

berlatih rumah tangga yang baik (Mallak,2014). Hambatan utama dalam pencegahan 

limbah adalah kebingungan masyarakat bahwa pencegahan dan minimisasi limbah 
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setara dengan daur ulang.Ada dua prinsip dalam meminimalkan sampah : pertama-

tama mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, dan kedua mengadopsi sistem 

yang efektif untuk mengelola sampah yang tidak dapat dihindari Manfaat dari 

kegiatan pengurangan sampah adalah mencegah pembangkitan sampah dan 

mengurangi biaya pengelolaan sampah termasuk biaya untuk daur ulang sampah, 

transportasi, dan pembuangan Karena ini satu-satunya cara untuk mengurangi 

pertumbuhan jumlah sampah, pencegahan sampah harus memiliki prioritas tertinggi 

(Samsudin,2013). 

2.7  Jumlah Pengunjung 

Jumlah pendaki Taman Nasional Gunung Merbabu yang melalui jalur 

pendakian Selo adalah yang terbanyak di banding ketiga jalur pendakian lainnya. 

Data itu mengindikasikan bahwa terdapat faktor penunjang seperti aksesibilitas 

sarana prasaranya yang relatif baik, kenyamanan wisatawan, dan adanya atraksi seni 

budaya yang dapat disaksikan selama melakukan wisata alam di jalur pendakian Selo. 

Selain itu alasan wisatawan melalui jalur pendakian Selo adalah pemandangan 

puncak gunung Merbabu dan Merapi dapat dilihat secara bersamaan. Berikut 

merupakan data jumlah pendaki yang berkunjung ke Taman Nasional Gunung 

Merbabu pada tahun 2014 dan 2015. 

Tabel 2.1 Jumlah pengunjung Gunung Merbabu tahun  2014 dan 2015 

Tahun 
Jalur 

Pendakian 

Jumlah 

Orang 

2014 

Selo 25578 

Cuntel 2805 

Thekelan 2453 

Wekas 2002 

Jumlah 32838 

2015 

Selo 24600 

Cuntel 4676 

Thekelan 4183 

Wekas 6407 

Jumlah 39866 
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Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (2016) 

Data tahun 2014 dan 2015 menunjukan ada kenaikan pengunjung ke Taman 

Nasional Merbabu, yakni mencapai 7.028 orang. Trend ini memberi arti bahwa minat 

pada wisata alam terus mengalami peningkatan. Salah satu penunjang dari kenaikan 

itu adalah karena adanya faktor penunjang lain seperti tradisi dan budaya yang dapat 

disaksikan langsung sepanjang jalur pendakian ke Taman Nasional Merbabu, 

khususnya melalui jalur Selo.  

 Sedangkan untuk jumlah pendakian gunung harian mempunyai data sebagai 

berikut :  

Tabel 2.2 Jumlah Pendaki Harian Gunung Marapi 2012 

Hari 
Jumlah 

Pendaki 

Senin 35 

Selasa 27 

Rabu 45 

Kamis 59 

Jumat 67 

Sabtu 83 

Minggu 73 

Jumlah Pendaki Dalam Seminggu 389 

  Sumber : Data Pendakian Posko Gunung Marapi (2012) 

. Dari tabel 2.2 dapat dilihat tren jumlah pendaki yang mengalami peningkatan 

pada akhir pekan (weekend) dibanding hari biasa (weekday). Salah satu alasannya 

karena pada saat akhir pekan sebagian masyarakat lebih banyak waktu luang yang 

dapat dihabiskan dengan beragam kegiatan (Ivo,2016).  Selain pada penelitian 

lainnya mengatakan bahwa jumlah pengunjung pada hari biasa dapat berkisar antara 

100-200 orang, sedangkan pada akhir pekan /hari libur jumlah pengunjung dapat 

mencapai lebih dari 1.000 orang per hari. Ttren jumlah pendakian harian di setiap 

gunung cenderung sama, dimana selalu terjadi kenaikan jumlah pengunjung pada 
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akhir pekan/hari libur (Ariani,2016). Sehingga data tersebut dapat mempengaruhi 

metode yang digunakan. 

2.8 Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah 

Perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Indonesia mempunyai efek 

yang ditimbulkan kepada lingkungan hidup sekitar. Dari segi jumlah dan jenis, 

sampah menjadi masalah yang semakin hari semakin meningkat sejalan dengan 

jumlah penduduk, tingkat aktivitas, pola kehidupan, tingkat sosial ekonomi, serta 

kemajuan teknologi yang semakin bertambah. Perilaku adalah suatu sikap yang 

dilahirkan akibat interaksi antara manusia dengan lingkungan, sehingga perilaku 

individu dan masyarakat dapat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kesadaran 

masyarakat mampu memengaruhi hal tersebut.  

Ketersediaan fasilitas tempat sampah merupakan langkah awal untuk pemilahan 

sampah berhubungan dengan praktik perilaku hidup sehat. Perilaku yang baik juga 

menunjukkan kesadaran dalam mengelola lingkungan sehingga tidak mengganggu 

kesehatan diri, keluarga dan masyarakat. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian di Kecamatan Daha yang menemukan 

salah satu faktor yang memengaruhi perilaku mengelola sampah adalah tingkat 

pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan daerah tentang sampah. 

Penelitian tersebut lebih ditujukan kepada ibu rumah tangga. Hasil dari penelitian 

tersebut menyatakan sekitar 39,2% responden mempunyai perilaku yang baik yang 

mengindikasikan bahwa ibu rumah tangga tersebut berusaha mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki ke dalam perilaku sehari-hari. Sebagian besar ibu 

rumah tangga (60,8%) mempunyai perilaku tidak baik, yang menunjukkan bahwa 

kurang kesadaran dalam diri mereka untuk berperilaku sehat (Setyowati,2013).  


