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Abstract: Mount Andong is one of the mountains in Central Java which is currently popular 

as climbing tourism because it is ideal and is often recommended for beginner climbers 

because the location is easily reached. In addition, this area also has a function as a natural 

tourist attraction and protected forest. The large number of visitors is directly proportional 

to the amount of waste produced. The Andong Mountain administrator does not have an 

integrated waste management. Therefore, it should be made an integrated waste 

management plan started by doing research about waste generation and composition. The 

purpose of this research is to investigate the generation and composition of waste on Mount 

Andong and estimate the potential amount of waste that can be managed. The research 

refers to SNI 19-3964-1994 which has been modified the sampling time period is 3 

consecutive weeks on Friday, Saturday and Sunday based on the peak time which produced 

the largest waste for a week. The results showed that the generation of waste produced by 

climbers on Mount Andong Via Sawit Village is about 0,108 – 0,154 kg/person/day with the 

most waste composition (weight %) is plastic (33.7%) consisting of plastic bottles (13%), 

food wrap (9.2%), crack plastic bags (6.4%), plastic cups (5.1% ), leftovers (25.1%), tissue 

(8.7%), and cartons (4.6%). Approximately 25.1% of waste in Andong Mountain has the 

potential for composting and 56.4% of the total waste in Mount Andong has the potential to 

be recycled and worth reselling. The results of the analysis of the relationship of variables 

between behavior and knowledge of climbers on Mount Andong showed that the value of p 

was higher than the value of α (0.05) which was equal to 0.136, which means there was no 

relationship between behavior and climbers' knowledge on Andong Mountain. 
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Abstrak: Gunung Andong merupakan salah satu gunung di Jawa Tengah yang saat ini 

populer untuk dijadikan wisata pendakian karena sangat ideal dan sering direkomendasikan 

untuk para pendaki pemula karena lokasinya mudah dicapai. Selain itu, kawasan ini juga 

memiliki fungsi sebagai tempat wisata alam dan hutan lindung. Jumlah pengunjung yang 

besar berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Pengelola Gunung Andong 

belum memiliki pengelolaan sampah yang terintegrasi. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu 

rencana pengeolaan sampah yang dimulai dengan melakukan penelitian mengenai timbulan 

dan komposisi sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui timbulan dan 

komposisi sampah di Gunung Andong dan memperkirakan jumlah sampah yang berpotensi 

untuk dikelola. Penelitian ini mengacu pada SNI 19-3964-1994 yang telah dimodifikasi 

periode waktu pengambilan sampel yaitu 3 minggu berturut-turut pada hari Jum'at, Sabtu 

dan Minggu berdasarkan waktu puncak pendakian yang menghasilkan sampah terbesar 

selama seminggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulan sampah yang dihasilkan  

oleh para pendaki di Gunung Andong Via Jalur Pendakian Dusun Sawit yaitu 0,108 – 0,154 

kg/orang/hari dengan komposisi sampah (% berat) yang terbanyak adalah plastik (33,7%) 

terdiri dari botol plastik (13%), bungkus makanan (9,2%), kantong kresek (6,4%), gelas 

plastik (5,1%), sisa makanan (25,1%), tisu (8,7%), karton (4,6%), kaca (3,4%), kertas 

(2,8%), logam (1,8%), B3 (1,5%), styrofoam (1,4%), dan tekstil (1,1%). Sekitar 25,1% 

sampah di Gunung Andong berpotensi untuk pengomposan dan 56,4% dari total sampah 

tersebut berpotensi untuk didaur ulang dan layak jual kembali. Hasil analisa hubungan 

variabel antara perilaku dengan pengetahuan pendaki di Gunung Andong menunjukkan 

bahwa nilai p lebih tinggi dibandingkan nilai α (0.05) yaitu sebesar 0,136 yang artinya tidak 

ada hubungan antara perilaku dengan pengetahuan pendaki di Gunung Andong. 
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PENDAHULUAN 

Gunung memainkan peran penting dalam 

penyediaan air, energi, makanan dan sumber 

hayati lainnya bagi pemukiman di sekitarnya. 

Saat ini kawasan gunung tidak hanya sebagai 

tempat penyangga kehidupan saja tetapi 

berfungsi juga sebagai tempat pariwisata, 

rekreasi, penelitian, dan wisata alam yang 

menyuguhkan keindahan dan pengalaman yang 

berbeda bagi tiap pengunjung. Kegiatan 

pariwisata pada wisata alam tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip konservasi dan 

perlindungan alam, karena pada hakikatnya 

taman wisata alam tergolong dalam kawasan 

pelestarian alam.  

Pesatnya perkembangan sosial media 

memiliki peran besar dalam mempopulerkan 

wisata pendakian yang berdampak pada 

tingginya minat pengunjung dalam mendaki 

gunung serta dapat meningkatkan tingkat 

ekonomi penduduk setempat. Disisi lain, 

tingginya jumlah pengunjung dapat 

meningkatkan timbulan sampah yang 

dihasilkan, minimnya kesadaran lingkungan 

para pendaki juga menjadi polemik utama 

timbulan sampah di Gunung Andong. Evaluasi 

terhadap permasalahan sampah perlu dilakukan 

guna mengetahui tingkat jumlah timbulan dan 

komposisi sampah yang terjadi di kawasan 

Gunung Andong dan sekitarnya, serta menjadi 

acuan dalam melakukan pemetaan timbulan 

dan komposisi sampah di kawasan pegunungan 

khususnya Gunung Andong. 

Timbulan dan komposisi sampah sangat 

dibutuhkan sebagai dasar desain suatu fasilitas 

pengelolaan sampah atau unit pengolahan 

sampah (UPS). Unit pengolahan sampah dapat 

mengurangi volume sampah yang tidak 

terangkut serta dapat mengurangi volume 

sampah yang harus diangkut menuju TPA 

(Rachmawati S, 2011). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tahapan penelitian terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Data primer meliputi studi 

literatur, observasi, sampling serta kuesioner 

untuk mengetahui indikasi mengenai hubungan 

antara pengetahuan dan perilaku pendaki 

gunung. Sedangkan data sekunder berupa 

gambaran umum lokasi dan jumlah pengunjung 

dalam satu hari yang didapatkan dari pihak 

pengelola kawasan wisata Gunung Andong via 

jalur pendakian Dusun Sawit. 

Perencanaan sampling berupa penentuan 

waktu dan tempat penelitian. Sampling yang 

dilakukan berdasarkan SNI 19-3964-1994 

tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran 

Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah 

Perkotaan yang telah dimodifikasi sesuai 

dengan tempat penelitian yang dikategorikan 

sebagai non perkotaan dalam hal ini wisata 

pendakian gunung. Waktu pengambilan 

sampling yang digunakan 3 (tiga) hari berturut-

turut di setiap minggunya, selama 3 (tiga) 

minggu berdasarkan waktu puncak (peak 

season) selama rentang waktu observasi yaitu, 

hari Jum’at, Sabtu, dan Minggu dimana hari 

Jum’at mewakili hari normal Senin s/d Kamis, 

hari Sabtu mewakili hari Jum’at dan hari 

Minggu mewakili hari Sabtu. Modifikasi 

tersebut digunakan untuk menggambarkan 

fluktuasi harian dimana tren timbulan sampah 

mengalami peningkatan yang disebabkan 

meningkatnya aktivitas pendakian pada 

weekend dibandingkan weekday. 

Pengukuran timbulan berdasarkan SNI 19-

3964-1994 meliputi pengukuran timbulan berat 

dan volume sampah dari masing-masing 

sampel menurut sumber. Hasil pengukuran 

timbulan sampah dinyatakan dalam satuan 

berat yaitu kg/org/hari dan satuan volume yaitu 

L/org/hari. 
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Volume sampah dihitung dengan cara 

memindahkan sampah dari kantong plastik ke 

dalam kompaktor (box) dan mengukur tinggi 

sampah dalam kompaktor sebelum dan setelah 

dilakukan kompaksi. Kompaksi dilakukan 

dengan cara menhentakkan kompaktor 

sebanyak 3 kali ke tanah dengan mengangkat 

kompaktor setinggi 20 cm. Volume yang 

digunakan untuk menghitung besaran timbulan 

adalah volume setelah dilakukan kompaksi. 

Berat sampah dihitung dan diukur dengan 

menimbang sampah dari masing-masing 

sampel menggunakan timbangan. 

Rumus timbulan per hari:  

=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ (

𝑚3

𝑜𝑟𝑔
/ℎ𝑎𝑟𝑖)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 (𝑜𝑟𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖)
 

=
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ (

𝑘𝑔
𝑜𝑟𝑔

/ℎ𝑎𝑟𝑖)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 (𝑜𝑟𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖)
 

Pengukuran sampah dapat dipilah menurut 

komponennya (sisa makanan, botol plastik, 

gelas plastik, kantong kresek, bungkus 

makanan, karton, tisu, kertas, logam, kaca, 

styrofoam, tekstil, B3 dan residu).  

Penentuan berat sampah masing-masing 

komponen dilakukan dengan cara menimbang 

berat dan mencatat hasil komponen yang telah 

dipilah. Hasil yang didapat dikalkulasikan 

dalam bentuk persen, sehingga persen 

komposisi diperoleh dari persen berat masing-

masing komponen dibagi dengan berat total 

sampah keseluruhan.  

Rumus komposisi (% berat): 

=  
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ (𝑘𝑔)

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑟𝑢𝑘𝑢𝑟 (𝑘𝑔)
× 100% 

Penentuan potensi pemanfaatan sampah 

dilakukan dengan memilah sampah-sampah 

yang dapat didaur ulang, layak jual dan layak 

kompos dari sampah yang telah dipisahkan 

menurut komposisinya.  

Rumus potensi pemanfaatan sampah (%): 

=  
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 8 ℎ𝑎𝑟𝑖 (𝑘𝑔)

100%
 

Setelah penelitian di lapangan selesai 

selama 8 hari, maka dilanjutkan dengan 

sampling selama waktu puncak (peak season) 

yaitu pada waktu weekend. 

Selanjutnya melakukan survei berupa 

penyebaran kuesioner secara acak sederhana 

(simple random sampling) untuk mendapatkan 

informasi mengenai tanggapan dan sikap dari 

masyarakat khususnya pengunjung kawasan 

wisata Gunung Andong sebagai responden 

dalam hal hubungan antara pengetahuan dan 

perilaku pendaki mengenai pengelolaan 

sampah. Metode yang digunakan untuk 

menghitung besarnya jumlah sampel responden 

yang dilibatkan menggunakan nomogram 

Harry King dengan dasar metode ini memiliki 

taraf kesalahan yang bervariasi mulai 0,3% 

sampai 10%. 
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Data berupa jawaban hasil kuesioner yang 

telah dibagikan dan diisi oleh responden 

kemudian diolah menggunakan software SPSS 

hingga dapat ditarik kesimpulan. Data yang 

dimasukan ke dalam SPSS adalah hasil berupa 

coding dari masing-masing kategori 

berdasarkan nilai responden yang didapat dari 

setiap variabel. Tahap analisis data kuesioner 

menggunakan metode analisis Tabulasi Silang 

dengan analisis statistik yaitu Chi-Square. 

Analisis yang digunakan menggunakan derajat 

kepercayaan 95% (α = 0,05). Tujuan analisis 

Tabulasi Silang adalah untuk melihat hubungan 

antara masing - masing variabel yaitu antara 

variabel terikat dan variabel bebas yang 

nantinya akan diperoleh hipotesis pengujian 2 

arah (Sign 2-tailed) berupa nilai p. Nilai p akan 

dibandingkan dengan nilai α. Dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai p ≤ α (p ≤ 0,05), maka hipotesis 

(Ho) diterima, berarti ada hubungan 

antara pengetahuan pengelolaan sampah 

terhadap perilaku pengelolaan sampah. 

2) Jika nilai p ≤ α (p > 0,05), maka hipotesis 

(Ho) diterima, berarti tidak ada hubungan 

antara pengetahuan pengelolaan sampah 

terhadap perilaku pengelolaan sampah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Timbulan Sampah 

Data besaran timbulan nantinya akan 

digunakan sebagai informasi dasar dalam 

perancangan pengelolaan persampahan. 

Sehingga rata-rata timbulan dijadikan acuan 

untuk memperhitungkan besaran timbulan yang 

dihasilkan dari kawasan Gunung Andong via 

Dusun Sawit. Timbulan sampah yang 

dihasilkan dibagi menjadi dua data yaitu, 

timbulan sampah selama 8 hari dan selama 

waktu puncak (peak season) dengan anggapan 

waktu 8 hari sebagai waktu weekday sedangkan 

waktu puncak adalah waktu weekend. 

Gambar 1  Timbulan Sampah 8 Hari 

Grafik yang ditunjukkan menghasilkan 

data timbulan sampah yang variatif dan 

fluktuatif dengan rata-rata timbulan sampah 

sebesar 0,154 kg/org/hari. Namun, grafik 

timbulan sampah pada hari ke-3 sampai ke-6 

memiliki bentuk grafik lebih tinggi 

dibandingkan dengan hari lainnya yang 

merupakan waktu weekend. Hal ini 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.  

Timbulan sampah selama peak season 

merupakan hasil modifikasi untuk 

menggambarkan fluktuasi harian dalam 

mengetahui tren timbulan sampah yang 

disebabkan oleh aktivitas pendakian di Gunung 

Andong.  
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Gambar 2  Timbulan Sampah Peak Season 

Berdasarkan Gambar 2 diperoleh data 

grafik timbulan sampah pada pengamatan peak 

season dengan rata-rata timbulan sampah 

sebesar 0,108 kg/org/hari. Grafik tersebut 

menggambarkan gejala yang normal, tidak 

menunjukkan adanya ketimpangan bila dilihat 

antara jumlah pengunjung dengan timbulan 

sampah yang dihasilkan. Data timbulan sampah 

tersebut didominasi oleh hari Sabtu (hari ke-2, 

ke-5 dan ke-8) karena pada hari tersebut 

merupakan puncak dari tingginya timbulan 

sampah. 

 

Komposisi Sampah 

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. Tiap komponen 

sampah merupakan hasil dari pemilahan 

sampah di Gunung Andong via Jalur Sawit 

yang berasal dari pengunjung selama 

pengamatan selama 8 hari (weekday) dan waktu 

puncak (weekend).  Tiap irisan menggambarkan 

proporsi dari masing-masing jenis sampah yang 

dinyatakan dalam persen (%) dari berat sampah 

(kg). 

 
Gambar 3  Komposisi Sampah 8 Hari 

Sampah plastik merupakan penyumbang 

terbesar dengan persentase sebesar 35% dari 

jumlah total sampah yang dihasilkan, diikuti 

oleh sampah organik sebesar 29,4% dan 

sampah kertas sebesar 18%.  

 

 
Gambar 4  Komposisi Sampah Peak Season 

Dalam pengamatan selama waktu puncak, 

sampah plastik tetap merupakan penyumbang 

terbesar dengan persentase sebesar 34%, diikuti 

sampah organik sebesar 25% dan sampah kertas 

sebesar 16%. Jenis dan proporsi komposisi 

sampah tidak jauh berbeda antara dua waktu 

pengamatan dimana sama-sama menghasilkan 

bahwa keseluruhan komposisi sampah di 

Gunung Andong via Jalur Sawit didominasi 

oleh sampah plastik dari total sampah yang ada, 

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. 
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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 atau 

sebagai sampah residu. 

Jenis sampah yang layak dilakukan 

pengomposan adalah sampah yang terdiri dari 

sampah organik. 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 yang 

layak dijadikan kompos didominasi oleh sisa 

makanan sebesar 29,4% dengan berat 8,49 kg 

pada pengamatan 8 hari dan 25,1% dengan 

berat 9,45 kg pada pengamatan waktu puncak.  

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 

waktu puncak. 

Sedangkan sampah residu adalah 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 waktu puncak.  

 

Analisa Kuesioner 

Hasil analisa kesioner diolah dan dianalisis 

menggunakan software SPSS dengan 

menggunakan metode Tabulasi Silang. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh 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.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Dari Hasil penelitian terhadap Analisis 

Timbulan dan Komposisi Sampah di Gunung 

Andong diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi persampahan di kawasan wisata 

pendakian Gunung Andong via Dusun 

Sawit memiliki jumlah timbulan sampah 

pada waktu weekday dengan rata-rata 

sebesar 0,154 kg/org/hari sedangkan pada 

waktu puncak (weekend) memiliki rata-
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rata timbulan sampah sebesar 0,108 

kg/org/hari. 

2. Komposisi sampah di kawasan wisata 

pendakian Gunung Andong via Dusun 

Sawit dengan waktu pengamatan 8 hari 

(weekday) dan waktu akhir pekan (Jum’at, 

Sabtu dan Minggu) tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan. Sampah 

organik berupa sisa makanan dan sampah 

jenis plastik seperti botol plastik, bungkus 

makanan dan kantong kresek cenderung 

mendominasi dibandingkan jenis sampah 

lain seperti logam, kaca, karet, tekstil, kayu 

dan residu. 

3. Hasil analisa kuesioner kawasan wisata 

Gunung Andong pada pengunjung 

didapatkan nilai p = 0,136 dan nilai α = 

0,05 dimana p > α yang mengartikan 

bahwa tidak ada hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku pengunjung 

tentang pengelolaan sampah.  

 

Saran 

Saran yang dapat berikan untuk penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Perlu melakukan sosialisasi terkait 

pengelolaan sampah yang baik kepada 

pengelola dan pendaki untuk 

meningkatkan kesadaran tentang 

kerusakan lingkungan dan bahaya sampah 

bagi kesehatan. 

2. Penerapan sistem pembatasan jumlah 

pendaki setiap harinya terutama waktu 

weekend dengan mendaftar beberapa hari 

sebelum melakukan pendakian untuk 

menghindari jumlah pengunjung yang 

tinggi dan untuk mengurangi timbulan 

sampah yang terbentuk. 

3. Membuat peraturan atau regulasi dengan 

melakukan tindakan tegas kepada pendaki 

yang melanggar dengan memberi sanksi 

larangan mendaki Gunung Andong dalam 

jangka waktu yang disepakati agar 

memberikan efek jera terhadap pelanggar. 

4. Pembuatan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pengelolaan sampah yang 

terintegrasi di kawasan Gunung Andong. 

5. Perlu menambah jumlah petugas 

kebersihan untuk mengelola sampah dalam 

melakukan pemilahan dan pemanfaatan 

sampah agar dapat memanfaatkan potensi 

sampah yang ada.  
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