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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Sampah 

Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi 

atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi 

dengan sendirinya. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 

menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses 

alam yang berbentuk padat. 

 

2.2 Pengertian Timbulan Sampah 

Definisi timbulan sampah menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara 

Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan adalah banyaknya sampah 

yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita per 

hari, atau per luas bangunan, atau per panjang jalan. Satuan timbulan sampah 

sebagai berikut: 

Satuan berat: kilogram per orang per hari (kg/orang/hari) 

Satuan volume: liter per orang per hari (liter/orang/hari) 

Untuk mengetahui besarnya timbulan sampah, cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan pengukuran berat dan volume. 

 

Tabel 2.1.Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Komponen-komponen 

Sumber Sampah 

No. 
Komponen Sumber 

Sampah 
Satuan 

Volume 

(Liter) 
Berat (kg) 

1. Rumah Permanen Per orang/hari 2,25-2,50 0,350-0,400 

2. Rumah Semi Permanen Per orang/hari 2,00-2,25 0,300-0,350 

3. Rumah Non Permanen Per orang/hari 1,75-2,00 0,250-0,300 

4. Kantor Per pegawai/hari 0,50-0,75 0,025-0,100 

5. Toko/Ruko Per petugas/hari 2,50-0,0 0,150-0,350 

6. Sekolah Per murid/hari 0,10-0,15 0,010-0,020 
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No. 
Komponen Sumber 

Sampah 
Satuan 

Volume 

(Liter) 
Berat (kg) 

7. Jalan Arteri Sekunder Per meter/hari 0,10-0,15 0,020-0,100 

8. Jalan Kolektor Sekunder Per meter/hari 0,10-0,15 0,010-0,050 

9. Jalan Lokal Per meter/hari 0,05-0,10 0,005-0,025 

10. Pasar Per meter/hari 0,20-0,60 0,1-0,3 

Sumber: SNI 19-3964-1994 

 

2.3 Komposisi Sampah 

Komposisi sampah merupakan masing-masing komponen yang terdapat 

pada sampah dan distribusinya. Komponen komposisi sampah adalah komponen 

fisik sampah seperti sisa-sisa makanan, kertas-karton, kayu, kain-tekstil, karet-

kulit, plastik, logam besi-non besi, kaca dan sebagainya (misalnya tanah, pasir, 

batu, keramik). Pengelompokan sampah yang paling sering dilakukan yaitu 

berdasarkan komposisi sampah, misalnya dinyatakan sebagai % berat atau % 

volume dari kertas, kayu, karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan dan sampah 

lain-lain (Damanhuri, 2010). 

Menurut SNI 19-3964-1994 dan IPCC 2006 komposisi dan komponen 

sampah diklasifikasikan ke dalam 9 komponen, yaitu:  

1. Sampah makanan 

Sampah makanan adalah sampah dapur seperti: sisa makanan (nasi, mie, 

biskuit, roti, dll), bungkus makanan dari daun, sampah sayuran/buah-buahan, 

kulit buah, batang sayuran, dan lainnya. 

2. Sampah kertas, karton dan nappies 

Sampah kertas, karton dan nappies meliputi: kertas koran, kertas 

pembungkus, barang cetakan, buku tulis, karton, tampon, disposable diapers, 

kertas tissue dan sejenisnya. 

3. Sampah kayu, kebun dan taman  

Sampah kayu, kebun dan taman meliputi: kayu bekas furniture, kayu 

bangunan (pagar, kusen), daun, ranting/batang pohon dari perawatan 

taman/halaman dan lain-lain.  

4. Sampah kain dan produk tekstil 
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Sampah kain dan produk tekstil meliputi: pakaian bekas, selimut bekas, 

majun, kain perca, lap, pel, tas/sepatu dari kain, kasur/bantal bekas dan lain-

lain.  

5. Sampah karet dan kulit 

Sampah karet dan kulit meliputi: sisa karet busa, ban bekas, sarung tangan 

karet, tas/sepatu dari karet atau kulit dan lain-lain.  

6. Sampah plastik 

Sampah plastik meliputi: botol, kemasan, ember dari plastik, kantong 

kresek, gantungan baju dan barang lainnya dari plastik.  

7. Sampah logam 

Sampah logam meliputi: besi bekas perkakas, rangka furniture, kawat, 

potongan logam, kaleng minuman dan lain-lain.  

8. Sampah gelas 

Sampah gelas meliputi: pecahan gelas, piring dan barang-barang keramik, 

botol, lampu, dan barang-barang dari gelas/keramik. 

9. Sampah lain-lain 

Sampah lain-lain meliputi: komponen yang tidak termasuk dalam 

klasifikasi di diantaranya: tanah, abu, batu, bongkahan bangunan, barang-

barang elektronik bekas. 

2.4 Pengelolaan Sampah 

Menurut UU-18/2008 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan 

sampah. Terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu: 

a. Pengurangan sampah (waste minimization), yang terdiri dari pembatasan 

terjadinya sampah (reduce), menggunakan ulang (reuse), dan mendaur 

ulang (recycle). 

b. Penanganan sampah (waste handling), yang terdiri dari: 

- Pemilahan: dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai 

dengan jenis, jumlah , dan/atau sifat sampah. 

- Pengumpulan: dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari 

sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu. 
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- Pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau 

dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat 

pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir. 

- Pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan 

jumlah sampah. 

- Pemrosesan akhir sampah: dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau 

residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

Namun, saat ini telah hadir beberapa inovasi dalam rangka mengurangi 

jumlah timbunan sampah seperti TPS 3R, rumah kompos dan bank sampah. 

Dalam penelitian ini dikhususkan pada TPS 3R dan rumah kompos. 

 

2.5 Rumah Kompos 

Rumah kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk memproses 

pengomposan sisa hasil tanaman, limbah kotoran ternak, dan sampah organik 

serta sebagai sarana penyimpanan peralatan dan mesin seperti alat pengolah 

pupuk organik, kendaraan roda 3, dan peralatan penunjang lainnya. 

Proses pengomposan atau komposting merupakan alternatif pemecahan 

masalah manajemen sampah. Pengomposan adalah suatu proses biologis dimana 

bahan organik didegradasi pada kondisi aerobik terkendali. Dekomposisi dan 

transformasi tersebut dilakukan oleh bakteri, fungi dan mikroorganisme lainnya. 

Proses pengomposan yang terdapat pada rumah kompos dapat menekan produksi 

gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sampah karena menurunnya jumlah 

penumpukan sampah organik basah yang diangkut ke TPA (Tempat Pemrosesan 

Akhir) yang menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Hal ini tentu 

menjadi salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

produksi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penumpukan sampah sehingga 

dapat berdampak pada peningkatan kualitas udara di atmofer (Suprihatin, 2002). 

 

2.6 TPS 3R 

Salah satu komponen pokok dalam pengelolaan sampah mandiri dan 

produktif berbasis masyarakat adalah terdapat fasilitas pendukung untuk 

pengelolaan sampah skala kawasan berupa area kerja pengelolaan sampah yang 
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disebut Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

yang disingkat menjadi TPS 3R (Anisa, dkk, 2014).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 

Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana 

Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga, TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. 

Pengoperasian TPS 3R meliputi kegiatan: 

1. Penampungan sampah 

2. Pemilahan sampah 

3. Pengolahan sampah organik 

4. Pendaur ulangan sampah non organik 

5. Pengelolaan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

6. Pengumpulan sampah residu ke dalam kontainer untuk diangkut ke 

TPA 

Kegiatan pengolahan sampah organik maupun sampah anorganik yang 

bertujuan untuk mengurangi jumlah timbulan sampah. 

2.7 Bank Sampah 

Arti kata bank sampah yaitu tempat menyimpan sementara, dan bank 

sampah adalah tempat menyimpan sementara sampah untuk dipisahkan sesuai 

jenisnya (Juliandoni, 2013). Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 

3R dalam pengelolaan sampah ditingkat masyarakat (Kementerian 

Lingkungan Hidup, 2012). Selain itu masyarakat dapat juga memperoleh 

tambahan penghasilan atas kegiatan menabung sampah yang dihasilkannya 

(Suwerda, 2009). 

Pengadaan bank sampah untuk mengajarkan masyarakat dalam memilah 

sampah, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengolah sampah secara bijak agar 

dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPA serta menjadi pengetahuan dasar 

bagi warga untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya, yaitu sampah rumah 

tangga. Pemberdayaan warga untuk membentuk pengetahuan dan keterampilan 

warga sehingga mampu memilah sampah organik dan non organik (Asteria, 
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2016). Manfaat lain dari adanya bank sampah adalah mampu menyerap tenaga 

kerja dari masyarakat sekitar sehingga dapat mengurangi angka pengangguran 

(Juliandoni, 2013).  

2.8 Pengertian Gas Rumah Kaca 

Gas rumah kaca adalah sejumlah gas yang dapat menimbulkan efek rumah 

kaca. Jenis yang digolongkan sebagai gas rumah kaca yaitu karbon dioksida 

(CO2), dinitrogen oksida (N2O), metan (CH4), sulfur heksaflourida (SF6), 

perflourokarbon (PFC), dan hidroflourokarbon (HFC). Sebagian radiasi matahari 

dalam bentuk gelombang pendek yang diterima permukaan bumi dipancarkan 

kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang panjang (radiasi 

inframerah). Radiasi gelombang panjang yang dipancarkan ini oleh gas rumah 

kaca yang ada pada lapisan atmosfer bawah, dekat dengan permukaan bumi akan 

diserap dan menimbulkan efek panas yang dikenal sebagai efek rumah kaca 

(Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). 

Gas rumah kaca juga disebabkan oleh sejumlah gas yang menimbulkan efek 

rumah kaca yang terdapat di atmosfer bumi. Baik itu gas alami maupun dari 

kegiatan manusia (antropogenik) yang dapat menyerap dan memancarkan kembali 

radiasi inframerah. Gas rumah kaca ini berfungsi seperti kaca yang meneruskan 

cahaya matahari tetapi menangkap energi panas dari dalamnya (Samiaji, 2009). 

2.9 Efek Rumah Kaca  

Cahaya matahari (radiasi gelombang pendek) yang menyentuh permukaan 

bumi akan berubah menjadi panas dan menghangatkan bumi. Sebagian dari panas 

ini akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa luar sebagai 

radiasi inframerah gelombang panjang. Sebagian panas sinar matahari yang 

dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi. 

Peristiwa ini disebut dengan “Efek Rumah Kaca” karena peristiwanya sama 

dengan rumah kaca, dimana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya, 

tidak dapat menembus ke luar kaca, sehingga dapat menghangatkan seisi rumah 

kaca tersebut (Samiaji, 2009). 
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2.10 Pengertian Pemanasan Global 

Pemanasan global didefinisikan sebagai kenaikan temperatur atmosfer dari 

permukaan bumi yang meliputi daratan dan lautan. Bumi dikelilingi oleh lapisan 

udara yang bernama atmosfer yang mempunyai fungsi yang salah salah satunya 

untuk melindungi bumidari pengaruh buruk sinar matahari yaitu sinar ultraviolet. 

Matahari memancarkan radiasinya ke bumi menembus lapisan atmosfer bumi. 

Radiasi tersebut akan dipantulkan ke angkasa, namun sebagian gelombang 

tersebut diserap oleh gas-gas rumah kaca yaitu CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs, dan 

SF6 terperangkap di dalam atmosfer bumi, peristiwa ini terjadi berulang-ulang 

sehingga menyebabkan suhu rata-rata di permukaan bumi meningkat (Rahmawati, 

2013). 

2.11 Pedoman IPCC untuk Inventarisasi Gas Rumah Kaca 

 IPCC adalah internasional terkemuka untuk penilaian perubahan iklim 

yang tersusun dari 195 anggota negara yang ada di dunia, serta ribuan ilmuwan 

pakar internasional yang secara sukarela menganalisis perubahan iklim di 

bumidan menyarankan tindakan penanggulangan. IPCC merupakan pedoman 

yang digunakan untuk menyusun inventarisasi gas rumah kaca. Selain itu juga 

dilengkapi dengan dua pedoman lainnya yaitu IPCC Good Practice Guidance and 

Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories yang diterima 

IPCC tahun 2000 dan The Good Practice Guidance on Land Use, Land-Use 

Change and Forestry (GPG for LULUCF) yang diterima IPCC tahun 2003 

(Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). IPCC (2006) menyediakan metodologi 

untuk estimasi perhitungan emisi gas rumah kaca, terdiri dari lima jilid. Jilid 

pertama menggambarkan langkah dasar dalam perkembangan inventaris dan 

petunjuk umum mengenai emisi gas rumah kaca berdasarkan pengalaman dari 

tahun 1980. Jilid dua sampai lima merupakan petunjuk untuk pendugaan dari 

berbagi sektor ekonomi. Terdapat 3 metode pendugaan emisi gas rumah kaca 

yaitu metode Tier-1, Metode Tier-2, Metode Tier-3 (IPCC, 2006). 

 Berdasarkan IPCC (2006), ketelitian penghitungan emisi gas rumah kaca 

dikelompokkan dalam 3 tingkat ketelitian. Dalam perkiraan emisi gas rumah kaca, 

tingkat ketelitian perhitungan dikenal dengan istilah “Tier”. Tingkat ketelitian 
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perhitungan terkait dengan data dan metode perhitungan yang digunakan 

sebagaimana dijelaskan berikut ini: 

a) Tier-1 

Estimasi berdasarkan data aktivitas dan faktor emisi default IPCC. Pada 

Tier 1, estimasi tingkat emisi GRK menggunakan sebagian besar data 

aktivitas dan parameter default IPCC 2006.  

b) Tier-2 

Estimasi berdasarkan data aktivitas yang lebih akurat dan faktor emisi 

default IPCC atau faktor emisi spesifik suatu negara atau suatu pabrik 

(country specific/plant specific). Pada Tier 2, estimasi tingkat emisi GRK 

menggunakan beberapa parameter default, tetapi membutuhkan data 

aktivitas dan parameter terkait (faktor emisi, karakteristik limbah, dan lain-

lain) dengan kualitas yang lebih baik. 

c) Tier-3 

Estimasi berdasarkan metoda spesifik suatu negara dengan data aktivitas 

yang lebih akurat (pengukuran langsung) dan faktor emisi spesifik suatu 

negara atau suatu pabrik (country spesific/plant specific). Pada Tier 3, 

estimasi tingkat emisi GRK didasarkan pada data aktivitas spesifik suatu 

negara dan menggunakan salah satu metoda dengan parameter kunci yang 

dikembangkan secara nasional atau pengukuran yang diturunkan dari 

parameter-parameter spesifik suatu negara. 

Penentuan Tier dalam inventarisasi GRK sangat ditentukan oleh 

ketersediaan data dan tingkat kemajuan suatu negara atau pabrik dalam hal 

penelitian untuk menyusun metodologi atau menentukan faktor emisi yang 

spesifik dan berlaku bagi negara/pabrik tersebut. Di Indonesia dan negara-negara 

non-Annex 1, sumber emisi sektor/kegiatan kunci pada inventarisasi GRK 

menggunakan Tier-1, yaitu berdasarkan data aktivitas dan faktor emisi default 

IPCC (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). 

2.12 Kontribusi Emisi GRK dari Pengelolaan Sampah 

 Gas rumah kaca yang paling signifikan diemisikan dari sampah adalah gas 

metan (CH4), gas ini berasal dari penguraian material organik yang terjadi di 
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pembuangan akhir. Gas CH4 memiliki Global Warming Potential (GWP) lebih 

besar daripada karbon dioksida (CO2) sekitar 25 kali lipat (Kementerian 

Lingkungan Hidup, 2012). 


