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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pengelolaan Sampah Eksisting Gunung Andong 

Pengelola sampah di kawasan wisata pendakian Gunung Andong masih 

didominasi oleh masyarakat sekitar Dusun Sawit dalam menangani sampah 

gunung. Pengelola wisata pendakian Gunung Andong menyediakan pewadahan 

sampah yang terletak tidak jauh dari basecamp dimana sampah tersebut merupakan 

hasil dari berbagai aktivitas pendakian di Gunung Andong. Sampah yang dihasilkan 

dari aktivitas tersebut dipilah langsung setiap harinya oleh pekerja dan akan 

langsung dibakar, sedangkan sampah botol plastik dan sampah lainnya yang masih 

bernilai ekonomis dikumpulkan dan dijual kepada pengepul sampah.  

Pengelolaan sampah di Gunung Andong tidak melibatkan kerjasama dengan 

pihak manapun seperti Dinas Lingkungan Hidup maupun Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang di 

lapangan untuk mengelola pemrosesan akhir dari sampah tersebut, sehingga secara 

teknis operasional masih dilakukan secara mandiri oleh pihak pengelola yakni 

masyarakat sekitar Dusun Sawit. Hal ini menyebabkan tidak adanya pengangkutan 

sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Gunung Andong ke Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) terdekat yaitu TPA Banyuurip. Belum adanya retribusi 

sampah juga menjadi kendala bagi pengelola setempat, karena pungutan biaya tiket 

masuk wisata sebesar Rp15.000,00 belum termasuk dalam retribusi sampah. 

Berikut alur pengelolaan sampah di Gunung Andong Via Jalur Dusun Sawit. 
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Tabel 4.1 Proses Pengelolaan Sampah di Gunung Andong 

Sumber Sampah Pewadahan Pengolahan Akhir 

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 

pengelola. 

Sisa sampah yang telah 

dipilah oleh pekerja dan 

proses pembakaran, 

sedangkan sampah 

bernilai ekonomis 

dipisahkan. 

Sumber: Observasi Peneliti, 2018 

 

4.1.1 Sumber Sampah 

Sumber sampah di Gunung Andong dihasilkan dari berbagai aktivitas 

pendakian seperti aktivitas penginapan di basecamp dan sampah yang dibawa turun 

oleh para pendaki ketika telah selesai melakukan kegiatan mendaki. Pendaki yang 

datang ke Gunung Andong cenderung membawa persiapan logistik sendiri yang 

dikonsumsi selama kegiatan pendakian mulai dari mendaki, menginap di puncak 

dan turun gunung.  

Aktivitas pendakian merupakan kegiatan yang memerlukan banyak energi 

sehingga banyak pendaki yang memerlukan asupan makanan dan minuman selama 

kegiatan tersebut. Menjadikan karakteristik sampah yang tinggi di gunung ini 

adalah sampah plastik berupa botol plastik, bungkus makanan ringan dalam 

kemasan, wadah makanan, kemudian diikuti oleh sampah organik berupa sisa 

makanan, sampah logam seperti peralatan makan dan memasak, styrofoam, tisu dan 

limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). 
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4.1.2 Pewadahan 

Pewadahan sampah adalah cara penampungan sampah sementara dari 

sumbernya baik dilakukan secara individu maupun komunal agar sampah 

terkumpul dan terkelola dengan baik, tidak berserakan sehingga dapat 

menimbulkan bau tak sedap. Pengelola wisata di Gunung Andong telah 

memberikan wadah tempat sampah di sekitar basecamp yaitu di tempat-tempat 

penginapan dan di dalam kamar mandi umum. Sedangkan bagi pendaki yang ingin 

mendaki, pengelola tidak menyediakan wadah sehingga pendaki wajib membawa 

trash bag sendiri untuk mengumpulkan sampah dari berbagai kegiatan yang akan 

dilakukan ketika mendaki walaupun di puncak Gunung Andong terdapat warung 

yang menyediakan wadah tempat sampah. Ukuran trash bag yang pendaki gunakan 

biasanya berkisar 80 – 100 liter. Pewadahan tempat sampah warung di puncak 

Gunung Andong kerap menjadi problematika tersendiri karena sampah 

dikumpulkan dalam suatu kubangan yang pada akhirnya sampah tersebut 

menimbulkan bau ketika dalam keadaan basah dan disaat dalam keadaan penuh 

sampah akan dibakar. Setelah sampah dari para pendaki terkumpul dalam trash bag, 

akan dibawa turun dan membuang trash bag tersebut ke wadah yang telah 

disediakan oleh pihak pengelola yang berukuran kurang lebih 2,5m × 1,3m × 0,7m. 

 

4.1.3 Pengolahan Akhir Sampah 

Pengelolaan sampah di Gunung Andong tidak ada proses pengangkutan 

sampah dikarenakan belum adanya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dari 

Dinas Lingkungan Hidup setempat berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

warga dan pengelola Gunung Andong. Pengolahan akhir sampah dilakukan dengan 

cara pemilahan sampah dilihat dari sampah yang masih memiliki nilai ekonomis 

khususnya botol plastik, setelah itu seluruh sampah yang tersisa akan dibakar. 

Pembakaran dilakukan apabila sampah sudah terlalu menumpuk, sehingga tidak 

ada waktu khusus secara rutin untuk melakukan pembakaran sampah.  

Secara umum, kawasan wisata pendakian Gunung Andong belum melakukan 

sebuah tindakan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan terutama akibat 

sampah yang dimulai dari sumbernya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 
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Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini dapat dilihat dengan hanya 

melakukan pemilahan sampah jenis botol plastik dan belum adanya pemilahan dari 

jenis sampah yang lain. 

 

 Hasil Penelitian 

Berikut adalah hasil dari penelitian sampling sampah di kawasan wisata 

pendakian Gunung Andong via Dusun Sawit, Kecamatan Ngablak, Kabupaten 

Magelang, Jawa Tengah. 

 

4.2.1 Timbulan Sampah 

Timbulan sampah perlu dilakukan untuk menentukan jumlah sampah yang 

harus dikelola, begitupun dengan laju timbulan sampah yang digunakan untuk 

mengetahui banyaknya sampah yang dihasilkan per orang per hari dalam satuan 

volume maupun berat. Timbulan sampah setiap wilayah akan menghasilkan jumlah 

timbulan yang bervariasi dilihat dari berbagai faktor, seperti jumlah penduduk, 

mobilitas penduduk, tingkat hidup masyarakat, perilaku masyarakat, pengetahuan 

masyarakat, musim, iklim dan lain-lain.  

Hasil pengukuran timbulan sampah dinyatakan dalam satuan berat dan satuan 

volume seperti berikut : 

• Satuan Berat : kilogram/orang/hari 

• Satuan Volume : liter/orang/hari 

Pengukuran yang dilakukan telah disesuaikan dengan SNI 19-3964-1994 

tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi 

Sampah Perkotaan. Dikarenakan jumlah timbulan sampah di kawasan gunung 

cenderung besar, maka dilakukan dengan mengukur volume TPS dan mengambil 

sejumlah sampel untuk diukur nilai berat jenisnya, kemudian dilakukan pengolahan 

data sehingga dapat diperoleh data berat timbulan sampah yang dihasilkan setiap 

harinya. Data ini dibutuhkan untuk merencanakan sistem pengelolaan sampah di 

kawasan tersebut. Berdasarkan SNI 19-3964-1994 dalam pengambilan contoh 

sampling dapat dilakukan dengan frekuensi selama 8 hari berturut-turut yang 
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bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi pada timbulan dan komposisi 

sampah, selain itu juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan strategi 

yang efektif untuk penanganan sampah khususnya yang berkaitan dengan program 

pengurangan sampah atau 3R (reduce, reuse dan recycle). 

 

1) Timbulan Sampah 8 Hari 

Pengambilan data sampel timbulan sampah dilakukan di Gunung Andong 

yang berasal dari aktivitas pendakian. Penelitian ini dilakukan dalam 8 hari 

berturut-turut pada lokasi yang sama mengacu pada SNI 19-3964-1994 dengan 

hasil penelitian berupa grafik untuk mengetahui timbulan sampah tertinggi dalam 

waktu tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan selama 8 hari didapatkan 

data berat sampah, volume sampah dan timbulan sampah yang mengalami 

fluktuasi. Sampah yang dihasilkan setiap pendaki berbeda-beda jenis dan beratnya 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang selama kegiatan pendakian. Selama 

pengukuran timbulan sampah dari TPS, sampel sampah diambil pada pagi hari 

dengan asumsi sampah pendaki masih tersimpan dari hari sebelumnya. Pengukuran 

dilakukan pada pagi hari untuk mengefisiensikan waktu karena jumlah sampel yang 

cukup banyak. 

Jumlah timbulan sampah di Gunung Andong terbilang cukup besar sehingga 

pengukuran sampah dilakukan dengan mengukur volume sampah dan volume TPS, 

lalu diambil sejumlah sampel untuk diukur nilai berat jenisnya. Kemudian 

dilakukan pengolahan data hingga diperoleh berat timbulan yang dihasilkan setiap 

harinya. Berdasarkan sumbernya, timbulan sampah di kawasan wisata pendakian 

Gunung Andong via Jalur Sawit umumnya berasal dari pengunjung saja. 

Banyaknya pengunjung dapat mempengaruhi berat dan volume sampah yang 

dihasilkan setiap harinya. Berikut adalah data jumlah pengunjung Gunung Andong 

via Jalur Sawit : 

 



26 

 

 

Gambar 4.1 Jumlah Pengunjung Dalam 8 Hari 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 yang ditampilkan pada pengamatan selama 8 hari 

(weekday), Gunung Andong dapat dikunjungi lebih dari 100 orang setiap harinya 

bahkan 10 kali lipat pada waktu weekend. Jumlah pengunjung tertinggi adalah pada 

Hari ke-8 dengan jumlah pengunjung sebanyak 1850 orang, rata-rata jumlah 

pengunjung tertinggi terjadi dimulai pada hari Jum’at, Sabtu dan Minggu. Pada 

hari-hari tersebut merupakan akhir pekan yang pada umumnya digunakan oleh 

masyarakat untuk berlibur karena memiliki waktu luang yang cukup banyak. Hal 

ini yang menyebabkan jumlah pengunjung pada akhir pekan akan lebih tinggi 

dibanding dengan hari lain. Seiring dengan tingginya jumlah pengunjung pada akhir 

pekan (weekend) yaitu hari Jum’at, Sabtu, dan Minggu maka waktu tersebut 

dijadikan acuan pengamatan sebagai waktu puncak (peak season) untuk 

mengetahui data timbulan sampah beserta komposisi sampah pada waktu yang telah 

dimodifikasi. 
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Berat sampah yang dihasilkan dari pendaki dalam 8 hari memiliki hasil yang 

berbanding lurus dengan jumlah pengunjung yang datang. Sehingga dari data berat 

sampah dan jumlah pengunjung yang telah diketahui, maka dapat dihitung jumlah 

timbulan sampah pendaki pada setiap harinya. Berikut merupakan data berat 

sampah yang dihasilkan selama 8 hari: 

 

Gambar 4.2 Berat Sampah Dalam 8 Hari 

 

Dilihat dari Gambar 4.2 berat sampah dapat diketahui bahwa grafik pada 

Hari ke-1 merupakan puncak dari aktivitas pendakian dengan hasil berat sebesar 

166,055 kg sedangkan pada Hari ke-4 merupakan waktu dengan nilai berat dan 

volume sampah paling kecil yaitu sebesar 15,76 kg. Menandakan bahwa waktu di 

akhir pekan merupakan waktu puncak (peak season) dari kegiatan pendakian di 

Gunung Andong, sehingga memberikan suatu data mengenai timbulan sampah 

yang dihasilkan pada akhir pekan (weekend) akan cenderung lebih besar 

dibandingkan dengan hari-hari biasa (weekday).  
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Gambar 4.3 Timbulan Sampah Dalam 8 Hari 

 

 

Gambar 4.4 Tren Timbulan Sampah Dalam 8 Hari 
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Timbulan Sampah =
Berat Sampah Perhari (kg/hari)

Jumlah Pengunjung Perhari (org/hari)
 

 =
31,403 (kg/hari)

165 (org/hari)
 

 = 0,19 kg org⁄ /hari 

 

Grafik yang ditunjukkan dalam Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 menghasilkan 

data tren dan timbulan sampah yang variatif dan fluktuatif, dengan memiliki rata-

rata berat timbulan sampah sebesar 0,154 kg/org/hari. Namun, dapat dilihat grafik 

timbulan sampah pada Hari ke-3, Hari ke-4, Hari ke-5 dan Hari ke-6 merupakan 

waktu weekday yang memiliki bentuk grafik lebih tinggi dibandingkan dengan Hari 

ke-7, Hari ke-8 dan ke-1, serta Hari ke-2 yang merupakan waktu weekend,  hal ini 

dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas pendakian di Gunung Andong pada waktu 

weekday memiliki jumlah pengunjung yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

waktu weekend. Sedangkan pada waktu weekend jumlah pengunjung lebih banyak 

dari waktu weekday dikarenakan banyak pendaki yang hanya sekedar melakukan 

tracking (naik dan turun gunung dalam satu hari) tidak sampai menginap di 

kawasan Gunung Andong. 

Artinya hubungan antara berat dan volume sampah yang tinggi tidak selalu 

berbanding lurus dengan timbulan sampah yang tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan 

adanya jumlah pengunjung yang tinggi namun tidak semua pengunjung tersebut 

menghasilkan sampah. 

 

2) Timbulan Sampah Peak Season 

Timbulan sampah pada peak season ini merupakan hasil modifikasi untuk 

menggambarkan fluktuasi harian dalam mengetahui tren timbulan sampah yang 

disebabkan oleh aktivitas pendakian di Gunung Andong. Mengacu kembali pada 

SNI 19-3964-1994, bahwa sampah yang dihasilkan di kawasan Gunung Andong 

tidak bisa disamakan dengan sampah yang dihasilkan dari permukiman/perkotaan, 
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karena sampah yang ada pada kawasan wisata Gunung Andong tidak secara rutin 

dihasilkan. 

Dari hal tersebut menjadi dasar sebagai penentuan untuk mengetahui pada 

hari apa saja jumlah sampah terbanyak yang dihasilkan dalam 8 hari, dengan asumsi 

data yang dihasilkan pada hari-hari puncak yang memiliki jumlah sampah 

terbanyak dapat mewakili data sampah selama 1 minggu. Sehingga diketahui waktu 

weekend, yaitu pada hari Jum’at, Sabtu dan Minggu merupakan waktu puncak (peak 

season) dalam kegiatan pendakian yang menghasilkan sampah lebih banyak 

dibandingkan dengan hari lainnya. Berikut merupakan data jumlah pengunjung 

selama waktu puncak (weekend) dalam 3 minggu berturut-turut pada hari Jum’at, 

Sabtu dan Minggu. 

 

 

Gambar 4.5 Jumlah Pengunjung Dalam Peak Season 
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Gambar 4.6 Berat Sampah Dalam Peak Season 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 didapatkan hasil data berupa grafik fluktuatif berat 
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Begitupun jumlah pengunjung pada waktu weekend bisa mencapai 5 kali lipat 

dibandingkan dengan waktu weekday yang menyebabkan timbulan sampah juga 

mengalami peningkatan.  
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Gambar 4.8 Tren Timbulan Sampah Dalam Peak Season 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 diperoleh data grafik dan tren 

timbulan sampah pada pengamatan peak season dengan rata-rata timbulan sampah 
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per/kapita/ hari. Sedangkan pada penelitian Asy’arie (2018) tentang timbulan 

sampah di Gunung Prau, Jawa Tengah memiliki variasi jumlah timbulan sampah 

dari 0,35 – 0,68 kg/orang/hari dengan rata-rata sebesar 0,55 kg/orang/hari yang 

didominasi oleh jenis sampah plastik berupa makanan instan seperti mie dan frozen 

food sebagai logistik atau bekal mendaki. 

Timbulan sampah dapat bervariasi dari suatu tempat, daerah, maupun negara. 

Data hasil penelitian pada kawasan gunung berbeda jika dibandingkan dengan 

tingkat timbulan sampah di kawasan pemukiman, perkotaan ataupun kawasan 

wisata lainnya yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Variasi timbulan 

dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan, tingkat 

ekonomi, musim, cara penanganan makanannya, dan lainnya (Damanhuri, 2010). 

 

4.2.2 Komposisi Sampah 

Setelah mengetahui jumlah timbulan berdasarkan berat dan volumenya, 

sampah dipilah berdasarkan jenis – jenisnya untuk mengetahui komposisi sampah 

dari sumber sampah di kawasan tersebut. Data komposisi sampah yang diperoleh 

berupa persentase masing-masing jenis sampah dari hasil pengukuran. Komposisi 

sampah dibedakan jenisnya sesuai dengan observasi di lapangan yang telah 

dilakukan. Jenis sampah dikategorikan berdasarkan pemanfaatannya menjadi  

sampah yang layak diproses sebagai kompos, sampah layak jual dan dapat didaur 

ulang, serta sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali atau residu. Sampah 

yang dapat diproses menjadi kompos adalah komposisi organik yang sebagian besar 

berasal dari sisa makanan. Untuk sampah layak jual dan dapat didaur ulang adalah 

jenis sampah plastik yang terdiri dari botol plastik, gelas plastik, kantong kresek, 

bungkus makanan, karton, tisu, kertas, logam, kaca, bahan tekstil, dan styrofoam. 

Sedangkan untuk sampah berbahan tekstil, B3 dan sampah residu termasuk ke 

dalam sampah yang tidak dapat dipergunakan kembali karena tidak memiliki nilai 

jual.  

Berikut adalah hasil berupa diagram lingkaran komposisi dari pemilahan 

sampah di Gunung Andong via Jalur Sawit yang berasal dari pengunjung selama 

pengamatan selama 8 hari (weekday). Tiap irisan menggambarkan proporsi dari 
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masing-masing jenis sampah yang dinyatakan dalam persen (%) dari berat sampah 

(kg). 

 

Gambar 4.9 Komposisi Sampah 8 Hari 

 

Berdasarkan data tersebut, keseluruhan komposisi sampah di Gunung 

Andong via Jalur Sawit didominasi oleh sampah plastik dengan persentase sampah 

sebesar 35% dari jumlah total sampah yang dihasilkan, diikuti oleh sampah organik 

sebesar 29,4% dan sampah kertas sebesar 18%. Namun, sampah plastik dan sampah 

kertas pada penelitian ini dibedakan jenisnya menurut hasil temuan pada observasi 

yang telah dilakukan. Jenis sampah yang lebih detail dapat dilihat pada komposisi 

sampah menurut jenisnya yang ditampilkan dalam bentuk grafik berikut : 

Organik: 29,4%

Plastik: 35%

Kertas: 18%

Logam: 2%

Kaca: 2%

Tekstil: 1%

Styrofoam: 2%
B3: 1%

Residu: 10%
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Gambar 4.10 Komposisi Sampah Menurut Jenisnya (8 Hari) 

 

Komposisi sampah merupakan suatu penggambaran komponen sampah 

berdasarkan jenisnya. Dalam penelitian ini, komponen pembentuk sampah 

dinyatakan dalam persentase berat. Berdasarkan grafik komposisi sampah selama 8 

hari yang ditunjukkan dalam Gambar 4.10 sampah plastik berupa botol air mineral 

menjadi penyumbang terbesar dengan persentase berat sebesar 14,8% diikuti oleh 

sampah bungkus makanan, gelas plastik, dan kantong kresek merupakan jenis 

sampah yang paling mendominasi di kawasan Gunung Andong. Selain sampah 

plastik, jenis sampah organik berupa sisa makanan juga cenderung mendominasi di 

kawasan ini dengan komposisi sampah pada pengamatan selama 8 hari sebesar 

29,4%. Begitu juga dengan sampah kertas menjadi penyumbang terbesar 

selanjutnya yang terdiri dari kertas tisu, karton dan kertas HVS termasuk di 

dalamnya kertas koran. Kertas tisu menyumbang sebagian besar sampah jenis 

kertas sebesar 11,8%. 

 

 

 

9,7%

1,0%

1,1%

2%

2,5%

1,9%

1,7%

11,8%

4,3%

11%

4,7%

4,1%

14,8%

29,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Residu

B3

Tekstil

Styrofoam

Kaca

Logam

Kertas

Tisu

Karton

Bungkus Makanan

Kantong Kresek

Gelas Plastik

Botol Plastik

Sisa Makanan

Persentase %



36 

 

 

Gambar 4.11 Komposisi Sampah Peak Season 

 

Dilihat dari diagram lingkaran pada Gambar 4.11, sampah plastik masih 

mendominasi komposisi sampah di kawasan Gunung Andong dengan persentase 

sebesar 34%, diikuti sampah organik sebesar 25% dan sampah kertas sebesar 16% 

pada pengamatan selama peak season. Jenis dan proporsi komposisi sampah tidak 

jauh berbeda antara dua waktu pengamatan dimana sama-sama menghasilkan 

bahwa jumlah persentase sampah plastik merupakan penyumbang terbesar dari total 

sampah, diikuti dengan sampah organik dan kertas secara berturut-turut. Penyebab 

sampah plastik menjadi komposisi terbesar terjadi akibat perilaku pendaki yang 

membawa logistik berupa makanan ringan atau snack, botol mineral sebagai 

persediaan air untuk meminum dan memasak. Selain itu, pendaki kerap membawa 

logistik berlebih untuk mengantisipasi terjadi kondisi yang tidak diinginkan seperti 

tersesat. 

 

 

Organik: 25%

Plastik : 34%

Kertas: 16%

Logam: 2%

Kaca: 3%

Tekstil: 1%

Styrofoam: 1%

B3: 1,5%
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Gambar 4.12 Komposisi Sampah Menurut Jenisnya (Peak Season) 

 

Detail komposisi sampah dalam waktu puncak (peak season) yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.12 memiliki perbandingan jenis sampah yang tidak 

jauh berbeda dengan waktu pengamatan selama 8 hari dimana jenis sampah botol 

plastik, bungkus makanan dan tisu merupakan jenis sampah yang sama-sama 

mendominasi di kawasan Gunung Andong. Hal ini disebabkan karena hampir 

semua logistik yang dibawa oleh pendaki mengandung bahan plastik sebagai bekal 

seperti makanan ringan (snack) atau wadah penyimpan makanannya. Sedangkan 

sampah organik berupa sisa makanan menjadi penyumbang terbesar selanjutnya di 

kedua pengamatan yang menjadikan hal ini tidak terhindarkan adalah bahwa 

makanan berupa bahan baku pasar cara mendapatkannya mudah, harga terjangkau, 

mudah dibawa, tidak memakan tempat, serta tidak perlu penanganan khusus setelah 

digunakan. 

Sampah botol plastik dan bungkus makanan memiliki persentase yang besar 

disebabkan oleh aktivitas memasak, meminum atau sekadar sebagai camilan ketika 

mendaki dan melakukan kegiatan camping. Sedangkan sampah tisu juga memiliki 

persentase yang cukup besar sebagai penyumbang sampah di Gunung Andong 

dikarenakan tisu dianggap alat pembersih paling mudah digunakan dan praktis 
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untuk dibawa, didukung juga oleh terbatasnya penggunaan air dalam kegiatan 

pendakian menjadikan tisu sebagai solusi alternatif dalam hal kebersihan. 

Jika dibandingkan dengan komposisi sampah di pemukiman tepatnya 

Perumahan Taman Losari 2000 Makassar terdapat perbedaan proporsi komposisi 

sampah yang cukup signifikan dengan kawasan wisata pendakian di Gunung 

Andong via Dusun Sawit. Komposisi sampah pemukiman pada Perumahan Taman 

Losari 2000 terdiri dari organik 56%, kertas koran 14%, plastik 16%, karet/kulit 

1%, kayu 1%, logam 6%, kaca 1%, dan lain-lain 1%. Komposisi sampah di Gunung 

Andong didominasi oleh sampah plastik sebesar 35% sedangkan di pemukiman 

tersebut hanya sebesar 16%. Sebaliknya jenis sampah terbesar yang mendominasi 

total komposisi sampah di pemukiman adalah sampah organik dengan persentase 

sebesar 56% sedangkan pada Gunung Andong hanya sebesar 25%. 

 

 

Gambar 4.13 Perbandingan Komposisi Perumahan Taman Losari (Kiri) dan  

Gunung Andong Peak Season (Kanan) 

 

Perbedaan proporsi komposisi sampah ini bisa diakibatkan oleh aktivitas 

orang-orang di kedua tempat yang berbeda tersebut. Misalkan, terbatasnya aktivitas 

orang-orang yang melakukan pendakian di gunung, sebagian besar akan membawa 

barang yang mudah dibawa. Sehingga air mineral dalam kemasan, snack, frozen 

food dan makanan bungkus lainnya menjadi pilihan praktis ketika mendaki inilah 

yang menjadi penyebab jumlah sampah plastik yang cukup banyak.  
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Sedangkan sampah di pemukiman terdiri dari beragam jenis sampah yang 

mungkin jarang ditemukan di kawasan gunung. Sampah organik pada perumahan 

ini terbilang tinggi karena banyak dihasilkan oleh kegiatan dapur dari masing-

masing rumah. Selain itu kondisi pengelolaan sampah seperti pengomposan dan 

sistem 3R belum diterapkan dalam manajemen persampahan di perumahan ini. 

Pengelolaan sampah di pemukiman tersebut hanya sebatas pengangkutan oleh 

petugas kebersihan (Ardhana, 2014). 

 

4.2.3 Potensi Pemanfaatan Sampah 

Potensi sampah diperlukan untuk mengetahui manfaat dari setiap masing-

masing komponen sampah dalam merencanakan suatu pengelolaan sampah. 

Dimana dari setiap jenis sampah akan dipilah sesuai kelayakannya, apakah sampah 

tersebut berpotensial untuk dilakukan pengomposan, daur ulang atau layak jual 

karena masih memiliki nilai ekonomi. 

Tabel 4.2 Persentase Potensi Sampah Dalam 8 Hari 

Jenis Potensi Jenis Sampah % Total (%) 
Berat 

(kg) 

Layak Kompos Sisa Makanan 29,4% 29,4% 8,49 

Layak Jual dan 

Daur Ulang 

Botol Plastik 14,8% 

44,9% 12,96 

Gelas Plastik 4,1% 

Kantong Kresek 4,7% 

Bungkus Makanan 11% 

Karton 4,3% 

Kertas 1,7% 

Logam  1,9% 

Kaca 2,5% 

Layak Buang 

Tisu 11,8% 

25,6% 7,40 

Styrofoam 2% 

Tekstil 1,1% 

B3 1% 

Residu  9,7% 

Sumber: Data Primer, 2018 
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Tabel 4.3 Persentase Potensi Sampah Dalam Peak Season 

Jenis Potensi Jenis Sampah % Total (%) 
Berat 

(kg) 

Layak Kompos Sisa Makanan 25,1% 25,1% 9,45 

Layak Jual dan 

Daur Ulang 

Botol Plastik 13% 

46,2% 17,40 

Gelas Plastik 5,1% 

Kantong Kresek 6,4% 

Bungkus Makanan 9,2% 

Karton 4,6% 

Kertas 2,8% 

Logam  1,8% 

Kaca 3,4% 

Layak Buang 

Tisu  

28,7% 10,79 

Styrofoam 1,4% 

Tekstil 1,1% 

B3 1,5% 

Residu  16% 

Sumber: Data Primer, 2018 

 

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang – 

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, salah satu 

pengelolaannya meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan 

sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Dari hasil mengolah 

data dapat diketahui bahwa kawasan Gunung Andong memiliki potensi 

pemanfaatan sampah dari tiap-tiap jenis sampah yang ditampilkan dalam bentuk 

grafik persentase.  

Pemilihan jenis sampah yang berpotensi untuk layak jual dan daur ulang 

mengacu kepada jenis-jenis sampah yang sebagian besar diterima dan dikelola oleh 

bank sampah. Maka dari itu, pengelompokan jenis sampah yang termasuk ke dalam 

layak jual dan daur ulang diharapkan dapat diminimalisir dari sumber oleh 

pengelola dan masyarakat serta dapat dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk 

meningkatkan perekenomian sekitar.  
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1. Sampah Layak Kompos 

Jenis sampah yang layak dilakukan pengomposan adalah sampah yang 

terdiri dari sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang relatif 

cepat mengalami pembusukan akibat pengaruh aktivitas mikroorganisme. 

Pembusukan inilah yang menjadi penyebab timbulnya bau yang tak sedap 

karena menghasilkan gas metana (CH4) dari proses penguraian. Beberapa 

contoh sampah organik yang banyak ditemukan di Gunung Andong selama 

pengamatan 8 hari dan peak season adalah sampah sisa makanan dalam 

bungkusan, sisa pengolahan makanan dapur, sisa pengolahan tanaman/sayur. 

Sampah organik pada kawasan ini berasal dari aktivitas memasak dan sisa 

makanan bungkusan yang dibawa oleh para pendaki. Berdasarkan grafik 

potensi pemanfaatan sampah pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, sampah yang 

layak dijadikan kompos didominasi oleh sisa makanan sebesar 29,4% dengan 

berat 8,49 kg pada pengamatan selama 8 hari dan 25,1% dengan berat 9,45 

kgpada pengamatan selama peak season. 

2. Sampah Layak Jual dan Daur Ulang 

Sampah layak jual dan daur ulang merupakan sampah yang apabila 

dilakukan pengolahan secara tepat dapat menjadi sebuah barang yang 

memiliki nilai jual dan dijadikan sebagai strategi bisnis yang menguntungkan. 

Sampah layak jual dan dapat didaur ulang antara lain sampah plastik, kertas, 

kaca, styrofoam dan logam dengan persentase total pemanfaatannya sebesar 

58,7% dengan berat 16,92 kg pada pengamatan selama 8 hari dan 56,4% 

dengan berat 21,22 kg pada pengamatan peak season.  

Penghasil sampah terbesar di kawasan Gunung Andong berasal dari 

botol plastik yaitu jenis plastik berbahan PET/PETE atau Polytetthylene 

Terepthalate dengan kode label bernomor 1 yang dirancang hanya untuk 

sekali pakai. Botol plastik untuk kemasan air mineral banyak dibawa oleh 

para pendaki sebagai sumber air dalam aktivitas mendaki seperti minum, 

memasak dan sekedar untuk mencuci bagian tubuh yang kotor, sebab pada 
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kawasan Gunung Andong ini tidak banyak ditemukan sumber mata air yang 

bisa dimanfaatkan untuk keperluan pendakian.  

Jenis sampah layak jual dan daur ulang terbesar kedua adalah sampah 

bungkus makanan yang biasa dibawa oleh para pendaki dalam bentuk 

makanan ringan (snack), dan pembungkus makanan lainnya. Sampah 

bungkus makanan, gelas plastik dan kantong kresek termasuk ke dalam jenis 

plastik berbahan PP atau Polyprophylene dengan kode label bernomor 5 yang 

berbahan kuat dan ringan, memiliki daya ketahanan yang baik terhadap 

lemak, serta stabil terhadap suhu tinggi. Sampah yang didominasi oleh botol 

plastik dan bungkus makanan ini masih memiliki nilai ekonomi apabila dijual 

di pengepul sampah. Selain laku dijual, sampah botol plastik (PET/PETE) 

dan bungkus makanan (PP) juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kreasi 

daur ulang. 

Sampah tisu, karton dan kertas juga menjadi salah satu sampah yang 

dapat ditemukan di kawasan Gunung Andong. Masing-masing sampah jenis 

kertas memiliki karakteristik tersendiri sehingga kemampuannya untuk 

didaur ulang kembali menjadi produk juga berbeda-beda. Jenis karton yang 

ditemukan selama pengamatan selama 8 hari dan peak season adalah karton 

berjenis Duplex. Kertas karton Duplex ini biasa digunakan untuk 

membungkus nasi dalam kemasan box, dengan karakteristik yang terdiri dari 

2 warna yaitu satu sisi luar berwarna putih dan sisi lainnya berwarna abu-abu. 

Sampah karton ini berasal dari aktivitas makan pengunjung yang biasanya 

datang secara rombongan. 

Sebagai penghasil sampah kertas, masyarakat masih jarang 

memanfaatkan langsung sampah kertasnya. Sebagian besar sampah kertas 

saat ini hanya dibuang, lalu dijual oleh pemulung ke lapak, sedangkan 

sebagian kecil lainnya dijual langsung ke industri kecil daur ulang kertas. Dari 

lapak, sampah kertas dijual ke supplier yang dilanjutkan penjualannya kepada 

industri kecil daur ulang kertas atau industri kertas. Seperti telah disebutkan 

dalam permasalahan tersebut, masyarakat harus dibina dengan cara pandang 

yang baru bahwa kertas harus dilihat sebagai sumber daya yang berharga 
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sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bijak. Para pendaki biasanya 

menggunakan kertas untuk keperluan mengabadikan momen tulisan berupa 

pesan ketika sampai di puncak dan untuk membungkus bahan baku makanan.  

Sementara itu, agar sampah kertas dapat dimanfaatkan secara optimal, 

mekanisme pengelolaan sampah kertas dapat ditingkatkan dengan cara 

melakukan pemilahan langsung di sumbernya. Karena, tanpa dipilah terlebih 

dahulu sampah kertas akan bercampur dengan jenis sampah lainnya sehingga 

akan terdekomposisi atau hancur dengan mudahnya. Begitu pun dengan para 

pendaki hendaknya secara bijak dalam menggunakan kertas apabila 

memerlukan kertas untuk mengabadikan momen, gunakan kertas dengan 

kualitas rendah atau dapat mengabadikan dengan menggunakan teknologi 

handphone untuk membuat tulisan secara digital. 

3. Sampah Residu 

Sisa sampah yang tidak dapat digunakan dan diolah kembali seperti 

potongan ranting atau daun yang ikut terbawa ketika penimbangan, robekan 

bahan tekstil, robekan plastik dan sampah B3 berupa baterai, puntung rokok, 

serta tabung gas portable yang merupakan sampah residu memiliki persentase 

total sebesar 11,9% dengan berat 3,43 kg pada pengamatan selama 8 hari dan 

18,5% dengan berat 6,98 kg pada pengamatan peak season.  

 

Jika diperhatikan dari segi pelestarian lingkungan, sampah di kawasan 

Gunung Andong menghasilkan jenis sampah yang cukup berpotensial untuk 

dilakukan pengomposan, daur ulang ataupun dijual kembali karena jenis sampah 

organik berupa sisa makanan berpeluang besar dijadikan kompos mengingat bahwa 

daerah di sekitar Gunung Andong masih berupa perkebunan dan mata pencaharian 

sebagian besar masyarakat disana adalah petani kebun. Sedangkan dari segi 

ekonomi, jenis sampah botol plastik dan plastik kemasan tidak kalah mendominasi 

sebagai penyumbang sampah terbesar berikutnya yang bisa dimanfaatkan untuk 

daur ulang, begitupun dengan sampah logam dan kaca jika kondisinya masih baik. 

Melihat dari komposisinya, pihak pengelola dibantu dengan masyarakat sekitar 
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sebaiknya dapat meningkatkan pengelolaannya terutama dalam pemilahan sampah 

dari sumber guna menerapkan dan tercapainya pengelolaan sampah sesuai dengan 

Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah agar dapat 

mengurangi dampak kerusakan lingkungan terutama akibat sampah dan berperan 

secara langsung dalam pelestarian lingkungan. 

 

 Hasil Analisa Kuesioner 

Pengelolaan sampah merupakan suatu wujud dari pelestarian dan pencegahan 

kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah yang baik dapat diwujudkan dari 

tanggungjawab dan kooperatif antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam 

hal ini peran pemerintah dan instansi terkait harus selaras dengan pengunjung dan 

juga masyarakat sekitar kawasan wisata Gunung Andong sebagai penghasil sampah 

untuk menjadi faktor penentu dalam keberhasilan upaya pengelolaan sampah.  

Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan wisata pendakian Gunung 

Andong sudah selayaknya menjadi tanggungjawab bersama yang perlu dipelajari 

dan dilakukan penelitian agar dapat mengetahui berbagai persepsi dan sikap 

mengenai pengelolaan sampah dari para pelaku kegiatan pendakian di Gunung 

Andong.  

Pengambilan data kuesioner dilakukan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan dan perilaku mengenai pengelolaan sampah dari responden dengan 

cara memberikan kuesioner secara acak (random sampling) kepada pengunjung 

kawasan wisata pendakian Gunung Andong via Dusun Sawit. Jumlah responden 

pada penelitian ini berjumlah 55 responden. Setelah mendapatkan jumlah 

responden dan melakukan pengisian kuesioner secara acak (random sampling), 

hasil kuesioner tersebut diolah dan dianalisis menggunakan software SPSS dengan 

menggunakan metode Tabulasi Silang. Hasil pengolahan data tersebut disajikan 

dalam bentuk tabel yang menunjukkan hubungan antara dua variabel yaitu 

pengetahuan dengan perilaku. Dalam penelitian ini nilai yang menentukan hasil dari 

analisis tersebut adalah nilai p. 
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Tabel 4.4 Perbandingan Nilai p dan α Pada Hasil Kuesioner 

 
Perilaku 

Total Nilai p α 
Baik Cukup Kurang 

Pengetahuan 

Baik 1 11 0 12 

0,136 0,05 
Cukup 5 24 7 36 

Kurang 1 3 3 7 

Total 7 38 10 55 

 

Penggunaan skala baik, cukup dan kurang adalah sebagai pembanding untuk 

mengetahui kriteria seseorang sudah sejauh mana pengetahuan dan perilaku orang 

tersebut khususnya pendaki dalam mengelola sampah ketika sedang melakukan 

aktivitas di gunung. Berdasarkan Tabel 4.4 dalam perbandingan nilai p dan α, 

diketahui bahwa p memiliki nilai sebesar 0,136 yang artinya nilai p tersebut lebih 

besar dari nilai α yaitu 0,05. Jika nilai p > α, maka artinya tidak terdapat hubungan 

antara pengetahuan dengan perilaku pengunjung terhadap pengelolaan sampah di 

Gunung Andong.  

Hasil tersebut menandakan bahwa tidak bisa diselaraskan antara pengetahuan 

seseorang dengan perilakunya walaupun memiliki latar belakang dan pekerjaan 

yang mumpuni. Pengetahuan yang baik belum tentu menandakan bahwa 

perilakunya baik, begitupun sebaliknya. Memiliki pengetahuan yang baik namun 

berperilaku tidak baik dalam pengelolaan sampah disebabkan oleh faktor minimnya 

informasi dan keterlibatan langsung mengenai bagaimana cara pengelolaan sampah 

yang baik. 


