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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sistem Pengelolaan Sampah  

4.1.1 Sistem Pengolahan Sampah Taman Nasional Gunung Merbabu 

Via Jalur Pendakian Selo 

Pengelolaan sampah yang dilakukan di Taman Nasional Gunung Merbabu 

melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak dari Resort Taman Nasional Gunung 

Merbabu dan Relawan Rajawali. Relawan Rajawali merupakan kumpulan orang 

dari beberapa desa sekitar Gunung Merbabu yang rutin membantu Resort dalam 

menangani masalah sampah pendakian. Pihak Resort berfungsi untuk menyediakan 

wadah sebagai fasilitas untuk para pendaki yang ingin membuang sampah dari 

kegiatan mendakinya. Sehingga untuk basecamp jalur Selo sudah tersedia sebuah 

tempat khusus para pendaki untuk membuang sampahnya tanpa khawatir akan 

menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan untuk Relawan 

Rajawali membantu pihak Resort untuk melakukan pemilahan khususnya botol 

plastik yang masih mempunyai nilai ekonomis.  

Selain itu Relawan Rajawali juga membantu pihak Resort untuk melakukan 

pembersihan sampah dengan cara membakar seluruh sampah pendakian dengan 

menggunakan alat dan tungku yang sudah disediakan sebelumnya disana. Sampah 

yang dihasilkan dari kegiatan pendakian didominasi oleh sampah plastik, dimana 

diantaranya terdapat botol plastik, bungkus makanan plastik, dan juga kantong 

kresek. Relawan Rajawali bekerjasama dengan para pendaki lain kadang sering 

melakukan pembersihan gunung dengan cara memunguti sampah – sampah yang 

terdapat di setiap pos di jalur pendakian Selo. 

  

  



2 

 

 

 

Tabel 4.1 Proses Pengelolaan Sampah di Taman Nasional Gunung Merbabu 

Sumber Sampah Pewadahan  Pengolahan   

 

Sampah dihasilkan dari 

sisa kegiatan pendakian 

oleh para pendaki yang 

dibawa turun agar tidak 

mencemari lingkungan.  

 

Tempat penampungan 

sampah  yang dibawa 

turun oleh pendaki yang 

telah  disediakan pihak 

Resort. 

 

Sisa sampah yang telah 

dipilah oleh Relawan 

Rajawali dibakar di tungku 

khusus yang terletak di 

sebelah persis tempat 

penampungan sampah 

pendakian. 

4.1.1.1 Sumber Sampah 

Sampah yang dihasilkan di Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian Selo 

berasal dari kegiatan pendakian yang dilakukan pendaki pada saat turun. 

Pendaki biasanya selalu menyiapkan segala kebutuhan sebelum memulai 

pendakian seperti logistik, medis, dan kebutuhan lainnya. Logistik merupakan 

kebutuhan pendaki yang paling banyak menghasilkan sampah, sebab dalam 

logistik banyak menggunakan bahan plastik yang biasanya hanya sekali pakai 

dan langsung dibuang. Selain itu pendaki biasa memasak pada saat melakukan 

pendakian, dengan begitu dapat menghasilkan sampah organik khususnya 

sampah sisa makanan. 

4.1.1.2 Pewadahan 

Seluruh perwakilan kelompok yang akan memulai pendakian disarankan 

oleh pihak pengelola untuk membawa kantong sampah atau trash bag sebelum 

melakukan kegiatan pendakian. Ini bertujuan sebagai wadah sampah sementara 
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pada saat kegiatan pendakian agar tidak membuang sampah sembarangan yang 

dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Setelah sampah terkumpul dalam 

trash bag para pendaki membawanya turun dan mengumpulkan trash bag 

tersebut ke wadah yang lebih besar yang sudah disediakan oleh pihak Resort 

dekat dengan pintu retribusi. Trash bag yang biasa dibawa pendaki ukurannya 

berkisar 80 – 100 liter, sedangkan wadah penampungan sampah yang berada di 

dekat pintu retribusi memiliki ukuran kurang lebih 2.2m x 1.6m x 1.4m . 

4.1.1.3 Pengolahan Akhir Sampah 

Pihak Resort dan Relawan Rajawali bekerja sama untuk mengelola 

sampah yang dihasilkan para pendaki. Relawan Rajawali yang merupakan 

gabungan beberapa orang yang dengan sukarela membantu memilah dan 

mengolah sampah yang dihasilkan di Gunung Merbabu Jalur Selo ini. 

Pengolahan yang dilakukan yaitu dengan cara memilah terlebih dahulu sampah 

plastik khususnya botol plastik, setelah itu dilakukan pembakaran seluruh 

sampah dengan menggunakan tungku yang terletak di sebelah tempat 

pengumpulan akhir sampah pendakian. Pembakaran dilakukan apabila dirasa 

sampah sudah terlalu menumpuk, dengan begitu tidak ada waktu khusus secara 

rutin untuk melakukan pembakaran sampah. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Timbulan Sampah 

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan 

dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu (Dinas Pekerjaan 

Umum,2007). Dapat dinyatakan sebagai satuan berat dan satuan volume, satuannya 

dinyatakan sebagai berikut : 

 Satuan Berat : kg/org/hari, kg/m
2
/hari, kg/bed/hari dan sebagainya. 

 Satuan Volume : L/org/hari, L/m
2
/hari, L/bed/hari dan sebagainya. 
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4.2.1.1 Timbulan Sampah Trial 8 Hari 

Timbulan sampah yang dihasilkan di Gunung Merbabu Via Jalur 

Pendakian Selo banyak berasal dari kegiatan pendakian. Sampah yang 

dihasilkan setiap pendaki pasti berbeda – beda jenis dan beratnya sesuai 

kebutuhan masing – masing orang selama kegiatan pendakian. Gunung 

Merbabu Via Jalur Pendakian Selo merupakan salah satu tujuan destinasi 

pendakian yang sangat digemari para pendaki. Hal tersebut terlihat dari 

banyaknya jumlah pengunjung yang setiap hari datang dan ingin melakukan 

pendakian di Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian Selo. Maka tidak heran 

apabila memiliki jumlah pengunjung yang selalu banyak setiap harinya. Dari 

jumlah pengunjung yang cukup banyak tersebut, maka dapat mempengaruhi 

berat dan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Berikut merupakan 

data pengunjung selama dilakukannya pengambilan data :  

 

Gambar 4.1 Grafik Jumlah Pengunjung Selama 8 Hari. 

 Berdasarkan data Gambar 4.1 yang ditampilkan, Gunung Merbabu Via 

Jalur Pendakian Selo selalu dikunjungi lebih dari 100 orang setiap harinya. 

Data jumlah pengunjung paling sedikit pada saat dilakukannya pengambilan 
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data terdapat pada Hari ke 8 dengan jumlah pengunjung sebanyak 122 orang, 

sedangkan jumlah pengunjung terbanyak yaitu pada Hari ke 6 yaitu sebanyak 

859 orang. Melonjaknya jumlah pengunjung di akhir pekan disebabkan karena 

pada akhir pekan sebagian banyak masyarakat memiliki waktu luang yang 

cukup banyak, dan salah satunya dapat dihabiskan dengan melakukan 

kegiatan pendakian gunung. Jumlah tersebut cukup banyak dalam hal 

pendakian. Hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap sampah yang 

dihasilkan.  

Pengelola selalu menghimbau kepada para pendaki untuk membawa 

barang – barang seperlunya saja, dengan tujuan agar tidak menimbulkan 

sampah yang terlalu banyak. Namun begitu, data berat sampah yang 

dihasilkan para pendaki selama 8 hari  berturut – turut berbanding lurus 

dengan jumlah pengunjung yang datang setiap harinya. Sehingga dari data 

berat sampah dan jumlah pengunjung yang telah diketahui, maka dapat 

menghitung jumlah timbulan sampah pendaki setiap harinya. Berikut 

merupakan data berat sampah yang dihasilkan selama 8 hari :   
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Gambar 4.2 Grafik Perbandingan Jumlah Berat Sampah Dengan Jumlah 

Pengunjung Selama 8 Hari. 

 Jumlah berat sampah yang dihasilkan begitu fluktuatif dipengaruhi dari 

jumlah pengunjung yang datang. Dapat dilihat dari data pada Gambar 4.2 

berat sampah terbanyak dihasilkan pada Hari ke 6 sebanyak 156,125 kg, 

sedangkan jumlah berat sampah paling sedikit pada Hari ke 3 sebanyak 

26,284 kg. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap berat sampah 

yang ditimbulkan. Ini dipengaruhi oleh jumlah pengunjung dan juga kebiasaan 

para pendaki dalam membawa bawa selama pendakian. Sebab masing – 

masing pendaki membawa barang sesuai keperluannya sehingga sampah yang 

dihasilkan pun berbeda – beda jenis dan jumlahnya.  

Setelah mendapat data jumlah pengunjung dan jumlah berat sampah, maka 

dapat diketahui timbulan sampah setiap pendaki di Gunung Merbabu Via Jalur 

Pendakian Selo setiap harinya. Berikut merupakan data timbulan berat dan 
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volume sampah yang dihasilkan para pendaki di Gunung Merbabu Via Jalur 

Pendakian Selo selama 8 hari : 

 

Gambar 4.3 Grafik Timbulan Berat Sampah Selama 8 Hari. 

Berdasarkan Gambar 4.3 didapatkan data timbulan sampah yang 

variatif dan fluktuatif. Timbulan berat sampah yang dihasilkan dalam kegiatan 

pendakian gunung di Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian Selo berkisar 

mulai dari 0,18 – 0,25 kg/org/hari, sedangkan timbulan volume yang 

dihasilkan berkisar 0.005 – 0.009   /org/hari. Timbulan sampah yang 

dihasilkan menyesuaikan barang – barang kebutuhan yang dibawa setiap 

pendaki pada saat ingin mendaki gunung. Karena setiap pendaki memiliki 

kebutuhan yang berbeda – beda sehingga sampah yang dihasilkan pun 

bermacam – macam. Untuk data yang lebih lengkap terlampir pada lembar 

Lampiran No 3. 
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Gambar 4.4 Grafik Berat Rata - Rata Timbulan Perhari 

Berdasarkan Gambar 4.4 rata-rata timbulan berat sampah sebesar 0.21 

kg/org/hari. Sedangkan untuk timbulan volume yaitu sebesar 0.008 

  /org/hari. Nilai timbulan rata – rata berat dan volume sampah yang 

dihasikan didapat dari jumlah total timbulan selama 8 hari dibagi dengan 

jumlah hari pengambilan data yaitu 8 hari. Timbulan yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh kebiasaan dan kebutuhan setiap pendaki dalam melakukan 

pendakian. Selain itu durasi pendakian pun menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi timbulan sampah yang dihasilkan. Sebab ada juga sebagian 

pendaki yang hanya ingin sekedar tracking sebentar dan tidak sampai 

menginap di Gunung Merbabu, maka itu sampah yang dihasilkan oleh orang – 

orang yang hanya ingin sekedar tracking  ini cenderung sangat sedikit 
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dibanding pendaki pada umumnya yang memilih menginap di pos – pos dan 

camping ground  yang sudah tersedia. 

Penelitian sebelumnya telah melakukan pengambilan data di Gunung 

Prau via jalur Patak Banteng, Jawa Tengah dengan jumlah timbulan sampah 

yang dihasilkan sangatlah fluktuatif yaitu rata – rata sebesar 0.555 

Kg/orang/hari (Asy’arie,2018). Sehingga, data yang dihasilkan di Gunung 

Merbabu Via Jalur Pendakian Selo dengan Gunung Prau via Jalur Patak 

Banteng terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari segi berat timbulan. 

4.2.1.2 Timbulan Sampah Di Akhir Pekan (Jumat, Sabtu, dan 

Minggu) 

  Alasan mengapa dilakukan perhitungan timbulan sampah di akhir pekan 

disebabkan karena pada awalnya perhitungan sampah selama 8 hari itu 

bertujuan untuk mengetahui di hari apa saja jumlah sampah terbanyak yang 

dihasilkan, dengan asumsi data yang dihasilkan pada hari – hari puncak yang 

memilki jumlah sampah terbanyak dapat mewakili data sampah selama 1 

minggu. Setelah melakukan perhitungan sampah selama 8 hari berturut – 

turut, didapatkan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu merupakan waktu puncak 

dalam kegiatan pendakian dan menghasilkan sampah lebih banyak 

dibandingkan hari lainnya, dengan jumlah sampah yang dihasilkan terpaut 

perbedaan yang cukup signifikan. Dengan begitu dilakukanlah perhitungan 

timbulan sampah di hari Jumat, Sabtu, Minggu selama 4 minggu berturut – 

turut. Berikut merupakan data jumlah pengunjung selama akhir pekan dalam 3 

minggu berturut – turut :  
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Gambar 4.5 Grafik Jumlah Pengunjung di Akhir Pekan 

Gambar 4.5 menunjukkan jumlah pengunjung di akhir pekan memiliki 

perbedaan yang cukup signifikan dibanding jumlah pengunjung di hari kerja. 

Dari data yang ditampilkan jumlah pengunjung di akhir pekan bisa 2-4 kali 

lipat pengunjung di hari kerja. Itu disebabkan karena bertepatan dengan libur 

kerja/sekolah, sehingga para pengunjung mempunyai waktu lebih untuk 

melakukan aktifitas pendakian. Dari data yang ditampilkan jumlah 

pengunjung terbanyak terdapat pada Hari ke 5 sebanyak 937 orang, sedangkan 

yang paling sedikit yaitu pada Hari ke 7 sebanyak 264 orang. Jumlah 

pengunjung yang dihasilkan di akhir pekan sangat banyak dan cenderung 

membuat suasana di Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian Selo sangat padat. 

Bahkan dapat menyebabkan polusi di Gunung Merbabu akibat ketidaksadaran 

oknum pendaki yang masih mebuang sampah sembarangan. Hal ini 

mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan saat para pendaki telah turun 

dari pendakian. Berikut merupakan data berat sampah yang dihasilkan dari 

pendakian di akhir pekan dalam 4 minggu berturut – turut :  
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Gambar 4.6 Grafik Perbandingan Jumlah Berat Sampah Dengan Jumlah 

Pengunjung di Akhir Pekan. 

Berdasarkan Gambar 4.6 berat sampah yang dihasilkan di akhir pekan 

sangat banyak bila dibandingkan dengan berat sampah yang dihasilkan di hari 

kerja. Perbedaannya sangat signifikan ini dipengaruhi akibat jumlah 

pengunjung yang mengalami kenaikan yang pesat di setiap akhir pekan. Data 

yang ditampilkan menunjukkan bahwa berat sampah terbanyak terdapat pada 

Hari ke 5 sebanyak 205,7 kg/hari sedangkan jumlah sampah paling sedikit 

yaitu pada Hari ke 1 sebanyak 59,04 kg/hari. Akibat banyaknya sampah yang 

dihasilkan para pendaki di akhir pekan, sering kali wadah penampung sampah 

yang telah disediakan pihak pengelola mengalami overload sehingga sampah 

– sampah yang telah dibuang pendaki mengalami pengumpukan dan tumpah 

ke luar wadah penampungan sampah. Hal ini sangatlah menganggu para 

pendaki, sebab tumpukkan sampah yang overload tersebut lama kelamaan 

Hari
ke 1

Hari
ke 2

Hari
ke 3

Hari
ke 4

Hari
ke 5

Hari
ke 6

Hari
ke 7

Hari
ke 8

Hari
ke 9

Hari
ke
10

Hari
ke
11

Hari
ke
12

Jumlah Pengunjung 281 859 793 279 937 797 264 862 728 304 931 725

Berat Sampah 59.04156.1151.379.93205.7172.569.94176.8179.574.65204.7155.3

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000



12 

 

 

 

menyebar sampai dengan jalur yang dilalui para pendaki. Setelah 

mendapatkan data jumlah pengunjung dan berat sampah, maka dapat 

diketahui timbulan berat dan volume sampah. Berikut merupakan data 

timbulan berat dan volume sampah para pendaki di akhir pekan selama 3 

minggu berturut – turut : 

 

Gambar 4.7 Grafik Timbulan Berat Sampah di Akhir Pekan. 

  Diketahui di setiap akhir pekan merupakan puncak dari kegiatan 

pendakian, dilihat dari jumlah pengunjung yang datang. Sehingga berat 

sampah yang dihasilkan pun cenderung jauh lebih besar dibandingkan dengan 

hari – hari biasa (weekday). Data dari grafik pada Gambar 4.7 timbulan berat 

sampah yang dihasilkan dalam kegiatan pendakian di Gunung Merbabu Via 

Jalur Pendakian Selo di akhir pekan berkisar mulai dari 0,18 – 0,26 

kg/org/hari, sedangkan timbulan volume yang dihasilkan berkisar 0.006 – 

0.010   /org/hari. Namun begitu untuk timbulan yang dihasilkan tidak jauh 

berbeda dengan hari – hari biasanya (weekday), atau bahkan ada yang lebih 

sedikit.  
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Gambar 4.8 Grafik Berat Rata – Rata Timbulan di Akhir Pekan 

Berdasarkan data pada Gambar 4.8 dapat diketahui timbulan berat 

sampah di Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian Selo di akhir pekan yaitu 

rata – rata 0,23 kg/org/hari. Sedangkan untuk timbulan volume sampah rata – 

rata sebesar 0,007 m³/org/hari. Nilai rata – rata timbulan berat dan volume 

sampah didapatkan dari penjumlahan timbulan sampah selama akhir pekan 

dibagi dengan jumlah hari pengambilan data yaitu 12 hari. Ini disebabkan 

karena kebiasaan para pendaki yang membawa barang yang tidak jauh 

berbeda dengan pendaki lainnya, sehingga timbulan sampah yang dihasilkan 

tidak berbeda secara signifikan. Sedangkan apabila terdapat data timbulan 

pada akhir pekan lebih kecil dibanding hari biasa bisa disebabkan karena 

jumlah pengunjung diakhir pekan banyak terdiri dari orang – orang yang 

hanya ingin melakukan tracking dan memilih untuk tidak menginap di 

gunung, dengan begitu barang – barang yang dibawa pun cenderung sedikit 

dan menghasilkan sampah yang sedikit, itu merupakan salah satu faktor 
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mengapa timbulan sampah di akhir pekan bisa menjadi lebih sedikit dibanding 

timbulan sampah di hari biasa. 

  Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Gunung Prau 

Via Patak Banteng, Wonosobo, Jawa Tengah, timbulan sampah yang 

dihasilkan dipengaruhi oleh sebagian pendaki yang melakukan pendakian 

tanpa menginap, sehingga hanya sedikit membawa barang dan sedikit 

menghasilkan sampah. Istilah dari kegiatan tersebut biasa disebut tik – tok 

oleh para pendaki (Asy’arie,2018).  

4.2.2 Komposisi Sampah 

Komposisi sampah berbeda – beda tergantung darimana sumber sampah 

berasal. Sumber sampah yang berasal dari kegiatan pendakian tentu saja berbeda 

dengan sumber sampah yang berasal dari tempat wisata seperti museum, monumen, 

pantai, dan lainnya. Sehingga komposisi merupakan gambaran masing – masing 

komponen yang terdapat pada sampah. Umumnya komposisi dinyatakan sebagai % 

dari berat atau % dari volume sampah yang dihasilkan. Berikut merupakan data 

komposisi sampah berdasarkan berat dalam kg yang dihasilkan di jalur pendakian 

Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian Selo : 
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Gambar 4.9 Grafik Komposisi Sampah 

Berdasarkan Gambar 4.9 dapat dilihat komposisi sampah didominasi oleh 

sampah plastik yang rata – rata sebanyak 34% dari jumlah total sampah yang 

dihasilkan, disusul sampah kertas sebanyak 21%, dan juga sampah organik sisa 

makanan sebanyak 12%. Penyebab sampah plastik menjadi komposisi terbesar bisa 

terjadi akibat kebiasaan para pendaki dalam mempersiapkan logistiknya sebelum 

memulai pendakian. Hampir semua logistik yang dibawa oleh pendaki mengandung 

bahan plastik, entah itu bungkus ataupun wadah penyimpanannya.  

Pemilahan jenis sampah yang lebih mendetail dilakukan untuk sampah plastik 

dan sampah kertas. Untuk sampah plastik terdiri dari botol plastik, plastik 

bungkusan, kantong kresek, dan wadah makanan. Sedangkan untuk sampah kertas 

terdiri dari kertas, karton, dan tisu. Berikut merupakan grafik komposisi sampah 

setelah dilakukan pemilahan : 

 

Gambar 4.10 Grafik Komposisi Sampah Setelah Pemilahan 
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Plastik Bungkusan

Kantong Kresek

Wadah Makanan

Kertas

Karton

Tisu

Logam

Kaca
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digunakan pada saat  pendakian, dan pasti semua pendaki selalu membawa kedua 

benda tersebut, sehingga data yang dihasilkan sesuai dengan realita pendaki yang 

tidak bisa lepas dari botol plastik dan tisu. 

Sampah tisu menjadi salah satu komposisi sampah yang banyak dihasilkan 

dalam kegiatan pendakian. Ini disebabkan karena tisu dianggap paling praktis dalam 

hal kegiatan untuk kebersihan, selain itu didukung pula kondisi dimana mayoritas 

penggunaan air dalam kegiatan pendakian sangat terbatas, sehingga tisu merupakan 

solusi alternatif dalam hal kebersihan. Selain itu, terdapat sampah sisa makanan 

yang mempunyai persentase yang cukup besar, ini disebabkan kebiasaan para 

pendaki untuk memasak dalam kegiatan pendakian, yang dimana menghasilkan 

sampah dari sisa – sisa makanan yang telah dimasak. Walaupun sebenarnya 

jumlahnya tidak banyak, hanya saja sebagian besar sampah sisa makanan ini 

mempunyai bobot yang cukup berat, sehingga termasuk ke dalam salah satu 

komposisi sampah yang mendominasi. 

Sedangkan komposisi sampah lainnya terdiri dari kertas, karton, logam, kaca, 

tekstil, styrofoam, serta B3. Rata – rata berat dari komposisi sampah tersebut 

mempunya persentase yang cukup kecil yaitu sekitar < 5% total sampah yang 

dihasilkan dalam kegiatan pendakian. Namun tidak semua komposisi sampah selalu 

ada dalam kegiatan pendakian. Seperti contoh tidak setiap hari ditemukan sampah 

kaca ataupun B3, sebab komposisi sampah tersebut bukan merupakan bagian dari 

kebutuhan primer pada saat kegiatan pendakian, sehingga sedikit saja orang yang 

menghasilkan sampah tersebut.  
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Gambar 4.11 Komposisi Sampah Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian 

Selo (Kiri) & Komposisi Sampah Rumah Tangga di Daha Selatan Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan (Kanan). 

Berdasarkan Gambar 4.11 terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara 

komposisi sampah yang dihasilkan di Gunung Merbabu dengan komposisi sampah 

rumahan. Data komposisi di Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian Selo didominasi 

oleh sampah plastik sebanyak 34% sedangkan komposisi sampah rumahan di daerah 

Kecamatan Daha Selatan didominasi oleh sampah organik sebanyak 47%. 

Perbedaan ini bisa diakibatkan oleh aktifitas orang – orang di kedua tempat tersebut. 

Sebagai contoh, apabila di gunung sebagian besar pengunjung akan membawa 

benda – benda yang praktis khususnya untuk memasak dan bahan masakan tersebut 

terbungkus plastik, sehingga menghasilkan sampah plastik yang cukup banyak.  

Selain itu penerapan konsep 3R yang diterapkan secara sederhana oleh sekitar 

35% rumah tangga di Daha Selatan mengakibatkan sampah plastik yang dihasilkan 

tidak terlalu banyak. Penerapan konsep 3R yang telah dilakukan seperti 

menggunakan produk isi ulang, menggunakan kembali plastik tempat belanja, dan 

membuat vas bunga dari plastik. (Riswan,2011)  

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan pendakian memiliki potensi untuk 

menjadi suatu hal positif yang didapat. Dari komposisi yang didapatkan, sampah 

yang dihasilkan dari kegiatan pendakian ini didominasi oleh sampah plastik yang 

biasanya layak untuk didaur ulang, dan selain itu terdapat sampah yang dapat 
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dijadikan bahan pengomposan yaitu sampah organik sisa makanan. Berikut 

merupakan tabel potensi sampah yang dihasilkan dari kegiatan pendakian Gunung 

Merbabu Via Jalur Pendakian Selo : 

Tabel 4.2 Tabel Potensi Sampah 

Jenis Potensi Jenis Sampah Berat (kg) 

Total 

Berat 

(kg) 

% 

Layak Kompos Sisa Makanan 13.76 13.76 13% 

Layak Jual & Daur 

Ulang 

Botol Plastik 18.80 

50.44 46% 

Plastik 

Bungkusan 
7.08 

Logam 5.65 

Wadah Makanan 6.10 

Kertas 2.58 

Karton 2.46 

Kaca 7.77 

Layak Buang 

Kantong Kresek 5.49 

44.85 41% 

Tisu 18.44 

B3 6.76 

Styrofoam 3.10 

Tekstil 1.37 

Residu 9.69 

 

Dari Tabel 4.2 yang ditampilkan untuk sampah yang berpotensi layak kompos 

yaitu berasal dari sampah sisa makanan sebanyak 13%. Sampah sisa makanan 

merupakan sampah yang sangat mudah untuk dijadikan kompos, karena sifat 

sampah yang mudah membusuk (Damanhuri,2010). Jumlah ini bisa dikatakan tidak 

sedikit untuk sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk kompos dan 

dapat berguna bagi masyarakat sekitar jalur pendakian. Pengomposan merupakan 

teknik untuk mengolah sampah organik. Pengomposan adalah proses penguraian 

terkendali bahan-bahan organik menjadi kompos yaitu bahan yang tidak merugikan 

lingkungan. Pada dasarnya sampah organik dapat terurai secara alami di alam, tetapi 

pada kondisi yang tidak dikontrol ini menyebabkan proses peruraian ini akan 



19 

 

 

 

menimbulkan dampak lingkungan seperti lingkungan menjadi kotor, muncul bau 

tidak sedap, rembesan air lindi yang tidak terkendali dan lain sebagainya 

(Widiarti,2012). 

Selain itu terdapat sebanyak 46% sampah yang dihasilkan yang layak untuk 

dijual dan didaur ulang. Pemindahan sampah yang mempunyai nilai jual dapat 

dilakukan kepada pihak ketiga yakni pemulung keliling, tukang loak atau bank 

sampah. Istilah layak jual dan daur ulang mengacu kepada jenis – jenis sampah 

yang diterima oleh pemulung, tukang loak, dan di sebagian besar bank sampah. 

Sampah tersebut terdiri dari botol plastik, plastik bungkusan, wadah makanan, 

kertas, karton, logam, dan kaca. Sampah terbagi menjadi sampah yang biasa didaur 

ulang dan sampah yang berpotensi didaur ulang. Sampah seperti botol plastik, 

karton, logam, dan kaca merupakan sampah yang biasa didaur ulang. Sedangkan 

plastik makanan dan kertas merupakan sampah yang mempunya potensi daur ulang. 

Dan semua sampah daur ulang  tersebut memilki nilai ekonomis dan sudah 

mempunyai harga masing – masing yang sudah disepakati oleh pengumpul sampah 

di sektor informal (Yusfi,2012).  

 Dengan begitu jenis sampah yang termasuk layak jual dan daur ulang 

diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pengelola dan masyarakat sekitar, 

dengan harapan dapat dijadikan sesuatu yang bermanfaat dan dapat meningkatkan 

perekonomian masyakarat, mengingat jumlah sampah yang berpotensi untuk dijual 

dan daur ulang sangatlah banyak. Selain itu, apabila sampah yang layak jual dan 

daur ulang tersebut dapat dikelola dengan baik, maka dapat mengurangi jumlah 

sampah yang dihasilkan dan yang dibuang/dibakar. 

 Sedangkan untuk sisanya yaitu sebanyak 41% sampah yang terdiri dari sampah 

tisu, kantong kresek, B3, Styrofoam, tekstil dan residu merupakan sampah yang 

layak buang. Untuk pengolahan sampah layak buang yang masih sangat 

memungkinkan dilakukan di daerah Taman Nasional Gunung Merbabu Via Jalur 

Pendakian Selo yaitu dengan cara dibakar. 
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4.3 Hasil Analisa Kuisioner 

Pengambilan data kuisioner dilakukan secara langsung kepada para pendaki 

di Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian Selo. Jalur Pendakian Gunung Merbabu 

Via Jalur Pendakian Selo memiliki rata – rata pengunjung sebesar 329 orang per 

hari. Data pengunjung tersebut didapat dari perhitungan jumlah pengunjung pada 

sampling selama 8 hari berturut – turut. Selan yang kemudian dirata – ratakan. 

Selanjutnya pada tabel nomogram Harry King ditarik garis lurus dari jumlah 

populasi sebanyak 329 ke tingkat kesalahan 10% sehingga didapatkan presentase 

populasi yang diambil sebagai sample lebih kurang sebesar 15%. 

 

Gambar 4.12 Tabel Nomogram Harry King 

Jumlah sampel  = 15% x 329 

= 49 orang   

Jumlah responden yang diambil sebanyak 49 orang dengan menggunakan 

metode random sampling. Setelah itu data yang telah didapat diolah menggunakan 

software SPSS dengan metode Tabulasi Silang yang bertujuan untuk mengetahui 
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hubungan antara dua variabel yaitu pengetahuan dengan perilaku. Selain itu dapat 

diketahui seberapa banyak pendaki yang memiliki penngetahuan dan perilaku yang 

baik, cukup, ataupun buruk. Berikut merupakan hasil pengolahan data kuisioner 

menggunakan software SPSS :  

Tabel 4.3 Tabel Hasil Data Kuisioner 

  
Perilaku 

Total p α 
Baik Cukup Kurang 

Pengetahuan 
Baik 0 6 1 7 

0.225 0.05 Cukup 13 22 7 42 

Total 13 28 8 49 

 

Dilihat dari tabel data yang ditampilkan, hasilnya yaitu nilai p-value kurang 

dari nilai α. Nilai p-value yang dihasilkan yaitu 0.225 dan nilai α yang ditentukan 

sebesar 0.05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengetahuan seseorang tidak ada 

hubungannya dengan perilaku mereka terhadap pengelolaan sampah. Hasil 

penelitian lain juga menyebutkan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan 

perilaku pengunjung yang berlokasi di Museum Sonobudoyo dan Museum Benteng 

Vredeburg dengan nilai p sebesar 0.49 dan 0.682 (Haqqoni,2018). 

Terdapat 3 kategori penilaian yang terbagi menjadi Baik, Cukup, dan 

Kurang. Penilaian tersebut berdasarkan skor pada saat menjawab kuisioner yang 

telah diberikan kepada pengunjung. Untuk kategori Baik yaitu pengunjung yang 

memiliki skor cukup tinggi pada saat menjawab kuisioner terhadap aspek 

pegetahuan maupun aspek perilaku. Sedangkan kategori Cukup yaitu memiliki skor 

rata – rata atau menengah dan kategori Kurang yaitu yang memilki skor rendah. 

Skor tersebut dihasilkan setelah semua kuisioner disebarkan dan diisi. Setiap 

pertanyaan pada kuisioner memilki skor 1 (Ya) dan 0 (Tidak). Dari skor yang 

didapat dari jawaban setiap pertanyaan pada kuisioner, kemudian dibandingakan 

dengan nilai standar deviasi untuk memisahkan kategori berdasarkan nilai yang 

diperloleh, dan selanjutnya diolah menggunakan Microsoft Excell. 
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Data tersebut juga menunjukan seseorang yang memiliki pengetahuan yang 

baik tidak selamanya berperilaku baik, bahkan terdapat orang yang mempunyai 

pengetahuan yang baik sedangkan memiliki perilaku yang buruk terhadap 

pengololaan sampah. Rata – rata setiap orang memilki pengetahuan yang cukup 

terhadap sampah, ini menunjukan bahwa para pendaki di Gunung Merbabu Via 

Jalur Pendakian Selo ini memilki bekal pengetahuan yang cukup untuk 

diaplikasikan terhadap kegiatan pendakian mereka, dengan harapan tidak 

menambah polusi yang dihasilkan di gunung.  

Sehingga apapun latar belakang seseorang dengan pengetahuan sebaik 

mungkin, tidak menjamin mempunyai perilaku yang sama baiknya. Dengan kata 

lain untuk perilaku seseorang terhadap sampah terpengaruhi oleh kesadaran diri 

masing – masing dan tidak ada kaitannya dengan pengetahuan. Sebab pola pikir 

para pendaki terhadap sampah belum sampai ke tahap pengetahuan yang dapat 

mengelola lebih lanjut sampah dan tidak cukup hanya dengan tidak membuangnya 

secara sembarangan. Namun begitu setiap orang selalu ingin mempunyai 

lingkungan yang bersih dan nyaman, walaupun perilakunya sendiri masih dikatakan 

kurang dan perlu disadarkan oleh orang lain. 
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