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Abstract: Mountain climbing are one of the activities that are popular for some people 

recently. Because climbing the mountain has many benefits will be obtained for the 

climbers. Mount Merbabu is included in the part of Mount Merbabu National Park which 

is a conservation area. Mount Merbabu Via Selo is one of the favorite destination for 

climbing or tracking activities. The visitors of Mount Merbabu are a lot every day and will 

produce waste. Determination of the generation and composition of the waste produced at 

Moun Merbabu Via Selo uses a method that refers to SNI 19-3964-1994 about the Method 

of Collecting and Measuring the Waste Generation and Composition of Urban Waste with 

a little modification of the technical sampling time. Sampling was carried out for 8 

consecutive days and then 3 days for 4 weeks, which is 3 days constituted of 3 days which 

produced the largest waste for a week. This research also looked for the relationship 

between aspects of knowledge and climber behavior by distributing questionnaires. The 

questionnaire data that has been distributed will be obtained using of SPSS. The result of 

the generation of waste produced by climbers on Mount Merbabu Via Selo is about 0.21 – 

0.23 kg/person/day with the composision consisting of food scraps, plastic, paper, metal 

glass, textiles stryrofoam, and hazardous waste. Data that has been processed by SPSS 

shows that there is no relationship between aspects of knowledge and the behavior of 

climbers, because the result show that p value is higher than the value of α (0.05) which is 

equal to 0.225. 
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Abstrak: Aktifitas mendaki gunung merupakan salah satu aktifitas yang sedang digemari 

oleh sebagian banyak orang belakangan ini. Sebab pada saat mendaki gunung banyak 

manfaat yang dapat diperoleh bagi para pendaki. Gunung Merbabu termasuk kedalam 

bagian dari Taman Nasional Gunung Merbabu yang merupakan daerah konservasi. 

Gunung Merbabu khususnya jalur pendakian Via Selo merupakan salah satu destinasi para 

pendaki untuk melakukan aktifitas pendakian. Jumlah pendaki yang datang cukup banyak 

setiap harinya dan selalu menghasilkan timbulan sampah. Penentuan timbulan dan 

komposisi sampah yang dihasilkan di Gunung Merbabu Via Selo menggunakan metode 

yang mengacu kepada SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran 

Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan dengan modifikasi terhadap teknis waktu 

sampling. Sampling dilakukan selama 8 hari berturut – turut dan kemudian 3 hari selama 4 

minggu, dimana 3 hari tersebut merupakan 3 hari yang menghasilkan sampah terbesar 

selama seminggu. Penelitian ini juga mencari hubungan antara aspek pengetahuan 

terhadap perilaku pendaki dengan cara menyebarkan kuisioner. Data kuisioner yang telah 

disebarkan diolah menggunakan bantuan software SPSS. Hasil penelitian diperoleh 

timbulan sampah yang dihasilkan oleh para pendaki di Gunung Merbabu Via Selo  yaitu 

sebanyak 0.21 – 0.23 kg/org/hari dengan komposisi yang terdiri dari sisa makanan, plastik, 

kertas, logam, kaca, tekstil, styrofoam, dan B3. Data yang telah diolah oleh software SPSS 

menunjukkan tidak ada hubungan antara aspek pengetahuan terhadap perlaku pendaki, 

sebab nilai p yang dihasilkan lebih tinggi dari nilai α (0.05) yaitu sebesar 0.225. 
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1. Pendahuluan  

Taman Nasional Gunung Merbabu 

merupakan kawasan konservasi yang 

mempunyai luas 5.725 Ha dan mempunyai 

fungsi ekologis dan ekonomis bagi 

masyarakat di sekitarnya. Secara 

administratif, Taman Nasional ini termasuk 

ke dalam wilayah 3 (tiga) kabupaten yaitu, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, 

dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah. Selain itu terdapat juga banyak 

jalur pendakian Gunung Merbabu, salah 

satunya yaitu jalur Selo di Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali. Jalur Selo merupakan 

jalur pendakian gunung Merbabu yang 

paling ramai didatangi para pendaki 

disetiap harinya. Berdasarkan 

meningkatnya minat masyarakat terhadap 

kegiatan mendaki gunung dan jumlah 

pendaki yang melalui jalur Selo maka 

tempat tersebut dapat dipastikan akan 

menimbulkan timbulan sampah yang tidak 

sedikit. Selain itu dari timbulan yang 

dihasilkan maka dapat diketahui 

karakteristik sampah yang dihasilkan di 

daerah tersebut.. 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan, maka dilakukan penelitian 

dengan judul tentang Analisis Timbulan 

dan Komposisi Sampah di Taman Nasional 

Gunung Merbabu Via Jalur Pendakian Selo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dalam 

penelitian ini betujuan untuk menganalisis 

timbulan dan komposisi sampah yang 

dihasilkan dari kegiatan pendakian. Selain 

itu dalam aspek sosial bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara aspek 

pengetahuan dengan aspek perilaku dalam 

pengelolaan sampah pada kegiatan 

pendakian. 

 

Akibat adanya aktivitas pendakian 

yang sekaligus sebagai pariwisata yang ada 

di Taman Nasional Gunung Merbabu 

khusunya Via Selo maka diperlukan 

penelitian tentang timbulan dan komposisi 

sampah dengan metode penelitian 

berdasarkan SNI 19-3964-1994. 

 

2. Metode Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi dan sampling untuk mengetahui 

timbulan dan komposisi sampah, selain itu 

juga dilakukan penyebaran kuisioner untuk 

menganalisis aspek sosial. 

1. Observasi : Melakukan 

pengamatan langsung terhadap 

pengellaan sampah di Jalur 

Pendakian Selo Taman Nasional 

Gunung Merbabu. 

2. Sampling  : Mengukur jumlah 

timbulan dan komposisi sampah 

yang dihasilkan di Taman Nasional 

Gunung Merbabu sesuai dengan 

SNI 19-3964-1994 tentang Metode 

Pengambilan dan Pengukuran 

Contoh Timbulan dan Komposisi 

Sampah Perkotaan dengan 

modifikasi tentang waku 

pengambilan data. 

3. Kuisioner  : Untuk mengetahui 

pengetahuan pengelolaan sampah 

pada masyarakat dari aspek sosial 
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maka dibutuhkan kuisioner. 

Pemiihan responden untuk kuisioner 

dilakukan dengan cara simple 

random sampling dimana 

pengambilan sampel dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan 

tingkatan dalam populasi tersebut. 

Untuk menentukan dan menghitung 

jumlah sampel dari populasi yang 

tidak diketahui jumlahnya dapat 

digunakan Nomogram Harry King, 

sebab pada metode ini tingkatan dan 

populasi dianggap sejenis 

(homogen) dan cocok terhadap 

jumlah data yang fluktuatif dengan 

taraf kesalahan mulai dari 0,3% 

sampai 15%.  

 
Gambar 3.2 Tabel Nomogram Harry King 

 

Pengambilan data dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang ada pada SNI 19-

3964-1994 dengan sedikit modifikasi waktu 

pengambilan sampel. Pengambilan sampel 

dilakukan selama 8 hari berturut – turut 

dengan tujuan sebagai trial  yang nantinya 

dijadikan acuan untuk menentukan waktu 

sampling berikutnya yang berlansung 

selama 3 hari dalam 3 minggu berturut – 

turut. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Sistem Pengolahan Sampah Taman 

Nasional Gunung Merbabu Via Jalur 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. 

 

3.2 Timbulan Sampah 8 Hari 

 

3.2.1 Jumlah Pengunjung 
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Gambar 4.1 Grafik Jumlah 

Pengunjung Selama 8 Hari. 

 

Gunung Merbabu Via Selo selalu 

dikunjungi lebih dari 100 orang setiap 

harinya. Data jumlah pengunjung paling 

sedikit pada saat dilakukannya pengambilan 

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. 

3.2.2 Berat Sampah 

 
Gambar 4.2 Grafik Jumlah Berat Sampah 

Selama 8 Hari. 

 

Jumlah berat sampah yang dihasilkan 

begitu fluktuatif dipengaruhi dari jumlah 

pengunjung yang datang. 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. 

3.2.3 Timbulan Berat dan Volume 

Sampah 

 

Gambar 4.3 Grafik Timbulan Berat 

Sampah Selama 8 Hari. 

 

Gambar 4.4 Grafik Berat Rata - Rata 

Timbulan Perhari 

Dilihat dari data yang ditampilkan 

didapatkan data timbulan sampah yang 

variatif dan fluktuatif dengan 

menghasilkan rata-rata timbulan berat 

sampah sebesar 0.21 kg/org/hari dan 
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timbulan volume sebesar 0.008 

m³/org/hari. Timbulan sampah yang 

dihasilkan menyesuaikan barang – barang 

kebutuhan yang dibawa setiap pendaki 

pada saat ingin mendaki gunung. 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 

3.3 Timbulan Sampah di Peak Seasson 

 

3.3.1 Jumlah Pengunjung 

 

Gambar 4.4 Grafik Jumlah 

Pengunjung di Akhir Pekan 

Dari data yang ditampilkan jumlah 

pengunjung terbanyak terdapat pada Hari 

ke 2 sebanyak 937 orang, sedangkan yang 

paling sedikit yaitu pada Hari ke 4 

sebanyak 264 orang. Jumlah pengunjung 

yang dihasilkan di akhir pekan sangat 

banyak dan cenderung membuat suasana di 

Gunung Merbabu Via Selo sangat padat. 

3.3.2 Berat Sampah 

 

Gambar 4.6 Grafik Jumlah Berat Sampah 

di Akhir Pekan 

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. 

3.3.3 Timbulan Berat dan Volume 

Sampah 
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Gambar 4.6 Grafik Timbulan Berat 

Sampah di Akhir Pekan. 

 

Gambar 4.8 Grafik Berat Rata – Rata 

Timbulan di Akhir Pekan. 

Berdasarkan penelitian dapat 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). 

Namun begitu untuk timbulan yang 

dihasilkan tidak jauh berbeda dengan hari 

– hari biasanya, atau bahkan ada yang 

lebih sedikit. Dari data yang ditampilkan 

dapat diketahui timbulan berat sampah di 

Gunung Merbabu Via 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. 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 

mengapa timbulan sampah di akhir pekan 

bisa menjadi lebih sedikit dibanding 

timbulan sampah di hari biasa. 

 

3.4 Komposisi Sampah 

 
Gambar 4.9 Komposisi Sampah 

Gunung Merbabu Via Selo (Kiri) & 

Komposisi Sampah Rumah Tangga di 

Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan (Kanan). 

Berdasarkan data grafik diatas, 

terdapat perbedaan yang cukup signifikan 

antara komposisi sampah yang dihasilkan 
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di Gunung Merbabu dengan komposisi 

sampah rumahan. Data komposisi di 

Gunung Merbabu Via 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) 

 

3.5 Analisa Kuisioner 

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 

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 

 

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. 

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. 

 

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan data yang telah diperoleh 

dapat ditarik kesimpulan dari penelitian 

tentang Analisis Timbulan dan Komposisi 

Baik Cukup Kurang

Baik 0 6 1 7

Cukup 13 22 7 42

13 28 8 49

α

0.225 0.05

Total

Pengetahuan

Perilaku
Total p
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di Taman Nasional Gunung Merbabu Via 

Jalur Pendakian Selo, Kabupaten Boyolali, 

Jawa Tengah yaitu :  

1. Timbulan berat sampah yang 

dihasilkan di Jalur Pendakian 

Gunung Merbabu Via Selo berkisar 

0,21 – 0,23 kg/org/hari. Sedangkan 

untuk timbulan volume sampah 

yaitu sebanyak 0,007 – 0,008 

m³/org/hari. 

2. Komposisi sampah yang terdapat di 

Jalur Pendakian Gunung Merbabu 

Via Selo pada waktu pengambilan 

8 hari dan akhir pekan (Jumat, 

Sabtu, dan Minggu) tidak 

mempunyai perbedaan yang 

signifikan, sama – sama didominasi 

oleh sampah plastik, sisa makanan, 

dan kertas. Sedangkan terdapat 

banyak komposisi sampah lainnya 

yaitu logam, kaca, tekstil, 

styrofoam, dan B3. 

3. Pengolahan data kuisioner 

mempunyai hasil yaitu nilai p > 

nilai α yang menunjukan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara 

variabel pengetahuan terhadap 

variabel perilaku dengan nilai p = 

0.225 dan nilai  α = 0.05 

 

4.2 Saran 

Terdapat saran yang bisa diajukan dari 

penelitian Analisis Timbulan dan 

Komposisi di Taman Nasional Gunung 

Merbabu Via Jalur Pendakian Selo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yaitu : 

1. Membuat formulir daftar sampah apa 

saja yang dibawa pendaki selama 

pendakian, tujuannya untuk mengontrol 

sampah yang dihasilkan. 

2. Membuat regulasi tentang pengurangan 

jumlah plastik dan tisu basah yang dibawa 

selama kegiatan pendakian. 

3. Mengadakan sosialisasi cara 

mengurangi timbulan sampah sisa 

makanan, yaitu dengan mengubur sisa 

makanan ke dalam tanah agar sampah 

terdegradasi oleh tanah. 

4. Melakukan penelitian lanjutan 

mengenai analisis aspek pengetahuan 

dengan aspek lainnya yang memiliki 

hubungan dan mempengaruhi terhadap 

pengelolaan sampah di Gunung Merbabu 

Via Selo. 
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