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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat metode yang dilakukan secara 

sistematis untuk menganalisis pengaruh TPS 3R dan rumah kompos Nitikan Kota 

Yogyakarta dalam mereduksi sampah dan mengetahui potensi pengurangan emisi 

gas metan (CH4) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Kota Yogyakarta memiliki 14 kecamatan, 45 kelurahan, 616 RW dan 2.532 

RT dengan batas-batas wilayah kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara   : Kabupaten Sleman  

Sebelah Selatan  : Kabupaten Bantul 

Sebelah Timur  : Kabupaten Bantul dan Sleman  

Sebelah Barat  : Kabupaten Bantul 

Kota Yogyakarta terletak antara 110
o 

24’ 19” – 110
o 

28’ 53” Bujur Timur 

dan antara 07
o
 15’ 24” – 07

o
 49’ 26” Lintang Selatan dan memiliki luas sekitar 

32,5 km
2
 atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Menurut sensus penduduk tahun 2017 jumlah penduduk Kota Yogyakarta tercatat 

sebesar 422.732 jiwa dengan rincian sebanyak 206.421 jiwa penduduk laki-laki 

dan 216.311 jiwa penduduk perempuan. Penduduk terpadat di Kecamatan 

Ngampilan 20.770 jiwa per km
2
 dan yang paling jarang penduduknya di 

Kecamatan Umbulharjo yakni 11.179 jiwa per km
2 

(Badan Pusat Statistik Kota 

Yogyakarta 2017).  

Lokasi penelitian berada pada TPS 3R dan rumah kompos Nitikan yang 

terletak di desa Kranon Nitikan, kelurahan Giwangan, kecamatan Umbulharjo 

Kota Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Lokasi Penelitian 

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2017 
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3.3 Sumber Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam hal tujuan penelitian. Data yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan 

laporan ini dibagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian oleh 

peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, data primer didapat dari kuisioner yang 

diberikan kepada pengelola TPS 3R dan rumah kompos (responden). Data primer 

yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data mengenai jumlah sampah yang masuk  

b. Data mengenai metode pengolahan sampah 

c. Data mengenai timbulan sampah 

d. Data mengenai komposisi sampah 

 

2. Data Sekunder  

 Data sekunder merupakan dokumen pendukung dari data primer yang 

diambil. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data dari pemerintah, seperti data jumlah penduduk dari BPS (Badan 

Pusat Statistik) Kota Yogyakarta dan data jumlah TPS 3R dan rumah 

kompos dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Yogyakarta. 

b. Data dari acuan yang digunakan yaitu IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) 2006 Guideline. 

c. Data bank sampah dari Tugas Akhir Darmawan (2017). 

d. Data komposisi sampah dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan 

Sampah Nasional) (2017-2018). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan selama kurang lebih 1 

bulan, dengan langkah sebagai berikut: 

1. Studi literatur  

Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan 

pemanasan global, efek gas rumah kaca berupa emisi gas metan (CH4) dari hasil 
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pencemaran timbulan sampah. Adapun sumber-sumber yang digunakan berasal 

dari textbook, jurnal penelitian, artikel, internet, tugas akhir, thesis maupun data 

dari dinas terkait. 

2. Observasi Lapangan 

Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis di lokasi 

TPS 3R dan rumah kompos Nitikan Kota Yogyakarta. 

3. Wawancara 

Melakukan serangkaian tanya jawab secara langsung kepada pengelola di 

TPS 3R dan rumah kompos serta pihak-pihak yang terkait lainnya untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai informasi tentang pengelolaan sampah TPS 3R 

dan rumah kompos Nitikan Kota Yogyakarta. 

4. Kuisioner 

Kuisioner berupa esai, dimana responden dapat langsung menjawab dan 

mengisikan pendapatnya pada lembar kuisioner. Pengisian kuisioner dilakukan 

dengan teknik wawancara dan pengisian langsung. Kuisioner diberikan kepada 

pengelola TPS 3R dan rumah kompos. (Kuisioner terlampir) 

3.5  Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah diperoleh, kemudian diolah untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan. Selanjutnya dianalisis dan dihitung sehingga didapatkan 

pengaruh TPS 3R dan rumah kompos Nitikan Kota Yogyakarta dalam mereduksi 

sampah dan mereduksi emisi gas metan (CH4). 

3.5.1 Perhitungan Reduksi Sampah 

Reduksi sampah dapat diketahui dari jenis sampah dan jumlah sampah yang 

masuk pada sistem pengelolaan sampah. Pada penelitian ini pengelolaan sampah 

berupa TPS 3R dan rumah kompos, jumlah sampah yang telah tereduksi diperoleh 

dengan menghitung jumlah sampah yang dihasilkan Kota Yogyakarta kemudian 

dikurangi dengan jumlah sampah pada bank sampah. Data bank sampah diperoleh 

dari penelitian Darmawan (2017). Pada perhitungan ini digunakan data bank 

sampah dikarenakan pada kondisi nyata, Kota Yogyakarta memiliki pengelolaan 

sampah berupa bank sampah. Kemudian hasil tersebut dikurangi dengan jumlah 

sampah pada TPS 3R dan rumah kompos. Sehingga dapat dilihat berapa besar 
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potensi reduksi sampah dari adanya TPS 3R dan rumah kompos. Untuk 

perhitungan sebagai berikut: 

Total jumlah sampah Kota Yogyakarta terbuang ke TPA: 

= (jumlah sampah Kota Yogyakarta – jumlah sampah bank sampah) – (jumlah 

sampah daur ulang TPS 3R + jumlah sampah rumah kompos) 

% Potensi reduksi sampah dari TPS 3R dan rumah kompos: 

= 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑃𝑆 3𝑅 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑘 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ (𝑡𝑜𝑛/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛)
 x 100% 

3.5.2 Perhitungan Emisi Gas Metan (CH4) 

Dalam penelitian ini, perhitungan emisi gas metan (CH4) menggunakan 

metode default oleh IPCC (Intergovernmental Panel Climate Change) 2006 

Guideline dikarenakan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012. Perhitungan emisi gas metan (CH4) 

dilakukan dengan 2 skenario. Skenario 1 perhitungan emisi gas metan (CH4) pada 

TPA setelah adanya reduksi sampah dari kegiatan bank sampah. Skenario 2 

perhitungan emisi gas metan (CH4) pada TPA setelah adanya tambahan reduksi 

sampah dari TPS 3R dan rumah kompos, dengan menggunakan perhitungan pada 

persamaan 3.1 dan 3.4 sebagai berikut: 

1) Perhitungan emisi gas metan (CH4) pada TPA setelah adanya reduksi 

sampah dari kegiatan bank sampah (IPCC 2006 Guideline): 

Emisi CH4 = (MSWT x MSWf x MCF x DOC x DOCF x F x 
𝟏𝟔

𝟏𝟐
 - R) x (1-

OX).............................................................................................(3.1) 

MSWTawal = Jumlah penduduk Kota Yogyakarta (BPS Kota Yogyakarta 

2017) x timbulan sampah (SNI 19-3964-1994).......................(3.2) 

MSWTakhir = MSWT awal – jumlah sampah pada bank sampah…….…(3.3) 

Keterangan: 

MSWT  = Timbulan sampah di TPA setelah tereduksi bank sampah 

(Gg/tahun) 

MSWF = Persentase sampah yang ditimbun di TPA (97,1% karena 

dianggap sampah telah tereduksi bank sampah) 

MCF   = Faktor koreksi metan (CH4) (0,4 berdasarkan IPCC) 

DOC  = Degradasi organik karbon (Gg C/Gg sampah) 
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DOCF  = Fraksi dari DOC (0,5 berdasarkan IPCC) 

F  = Fraksi dari metan (CH4) di TPA (0,5 berdasarkan IPCC) 

OX  = Faktor oksidasi (0,1 berdasarkan IPCC) 

R  = Recovery metan (CH4) (Ton/tahun), (0 berdasarkan IPCC) 

16  = MR CH4 

12  = AR C 

 

2)  Perhitungan emisi gas metan (CH4) pada TPA dengan adanya tambahan 

reduksi sampah dari kegiatan TPS 3R dan rumah kompos (IPCC 2006 Guideline): 

Emisi CH4  = (MSWT x MSWf x MCF x DOC x DOCF x F x 
𝟏𝟔

𝟏𝟐
 - R) x (1-

OX).............................................................................................(3.4) 

MSWT = MSWT akhir pada skenario 1 – jumlah sampah pada TPS 3R 

dan rumah kompos…….…......................................................(3.5) 

Keterangan: 

MSWT = Timbulan sampah di TPA setelah tereduksi lagi pada TPS 3R dan 

rumah kompos (Gg/tahun) 

MSWF = Persentase sampah yang ditimbun di TPA (88% karena dianggap 

sampah yang dihasilkan telah tereduksi lagi pada TPS 3R dan rumah 

kompos) 

MCF  = Faktor koreksi metan (CH4) (0,4 berdasarkan IPCC) 

DOC = Degradasi organik karbon (Gg C/Gg sampah) 

DOCF = Fraksi dari DOC (0,5 berdasarkan IPCC) 

F = Fraksi dari metan (CH4) di TPA (0,5 berdasarkan IPCC) 

OX = Faktor oksidasi (0,1 berdasarkan IPCC) 

R = Recovery metan (CH4) (Ton/tahun), (0 berdasarkan IPCC) 

16 = MR CH4 

12 = AR C 

 

Nilai default Degradable Organic Carbon (DOC) menurut IPCC (2006) 

dapat dilihat pada tabel 3.1: 
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Tabel 3.1. Nilai Default DOC dan Kandungan Berat Kering Sampah Kota 

Kompon

en 

Sampah 

Kandu

ngan 

bahan 

kering 

(%) 

Karbon 

organik 

terdegrada

si  

(%) 

Kandung

an DOC 

limbah 

kering  

(%) 

Total 

kandunga

n 

karbonber

at kering 

(%)  

Fraksi 

karbon 

fosil dari 

total 

karbon 

(%) 

Standa

r 

Stand

ar 

Rent

ang 

Stand

ar 

Rent

ang 

Stand

ar 

Rent

ang 

Stan

dar 

Ren

tan

g 

Kertas/ka

rton 

90 40 36-

45 

44 40-

50 

46 42-

50 

1 0-5 

Tekstil 80 24 20-

40 

30 25-

50 

50 25-

50 

20 0-

50 

Limbah 

makanan 

40 15 8-20 38 20-

50 

38 20-

50 

- - 

Limbah  

kayu 

85 43 39-

46 

50 46-

54 

50 46-

54 

- - 

Limbah 

taman/ke

bun 

40 20 18-

22 

49 45-

55 

49 45-

55 

0 0 

Napies 40 24 18-

22 

60 44-

80 

70 54-

90 

10 10 

Karet dan 

kulit  

84 (39) (39) (39

) 

(39) 67 67 20 20 

Plastik 100 - - - - 75 67-

85 

100 95-

100 

Logam 100 - - - - NA NA NA NA 

Gelas  100 - - - - NA NA NA NA 

Lain-lain  90 - - - - 3 8-5 100 50-

100 

Sumber: IPCC 2006 
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 Nilai default Methane Correction Factor (MCF) menurut IPCC (2006) 

dapat dilihat pada tabel 3.2:  

Tabel 3.2. Nilai Default MCF 

Tipe Lokasi TPA Angka Default Faktor Koreksi Metan 

(MCF) 

Dikelola secara anaerobik 1 

Dikelola secara aerobik 0,5 

Tidak dikelola, dengan ketinggian (>5m)  0,8 

Tidak dikelola, dengan ketinggian (<5m) 0,4 

Tidak termasuk kedalam kategori 0,6 

Sumber: IPCC (2006) 

 

 Nilai default Oxidation Factor (OX) pada penutup timbunan sampah di 

TPA menurut IPCC (2006) dapat dilihat pada tabel 3.3: 

Tabel 3.3. Nilai Default OX 

Jenis TPA Angka Default Faktor Oksidasi 

Dikelola (tidak berpenutup bahan 

teraerasi), tidak dikelola, tidak terkategori 

0 

Dikelola (berpenutup bahan yang 

mengoksidasi CH4 seperti tanah/kompos 

0,1 

Sumber: IPCC (2006) 

 

 Pada perhitungan emisi gas metan (CH4) nilai default IPCC 2006 yang 

digunakan untuk melengkapi perhitungan antara lain nilai Methane Correction 

Factor (MCF), Default Fraction disslimilated DOC (DOCF), Fraction of CH4 gas 

(F), Methane Recovery (R), dan Oxidation Factor (OX) dapat dilihat pada tabel 

3.4: 

Tabel 3.4. Nilai Default IPCC Untuk Perhitungan Gas Metan 

Variabel Perhitungan Nilai 

MCF 0,4 

DOCF 0,5 

F 0,5 

R 0 
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Variabel Perhitungan Nilai 

OX 0,1 

Sumber: IPCC (2006) 

 

Berdasarkan nilai Tabel 3.4 nilai MCF atau faktor koreksi metan sebesar 

0,4 karena dianggap TPA Piyungan masih dalam kategori tidak dikelola dengan 

ketinggian sampah < 5 m.Nilai DOCf adalah 0,5 sesui dengan standar default 

IPCC 2006, untuk menentukan nilai  DOCf memiliki ketidakpastian yang sangat 

tinggi karena masih sedikit penilitian tentang nilai DOCf di TPA dan pada 

kenyataannya sulit untuk diaplikasikan. Nilai F atau fraksi CH4 di TPA digunakan 

0,5 karena menurut IPCC 2006 sebagian besar sampah di TPA menghasilkan gas 

dengan sekitar 50% metan (CH4), hanya material yang termasuk lemak dan 

minyak dapat menghasilkan gas metan (CH4) lebih dari 50%. Nilai R (recovery 

factor) untuk gas metan (CH4) adalah 0 sesuai dengan default IPCC 2006 karena 

TPA Piyungan masih belum ada pengelolaan untuk gas metan (CH4) yang 

dihasilkan, jika terdapat pengelolaan untuk gas metan (CH4) maka menggunakan 

nilai R tersendiri. Nilai R ditentukan berdasarkan tipe jenis tutupan lahan TPA, 

persentase dari proyek pengelolaan gas metan (CH4). Nilai OX 0,1 karena adanya 

kemungkinan oksidasi dari tanah yang menutupi permukaan sampah. 

Hasil emisi gas metan (CH4) dibuat ekivalen dalam basis ton CO2 eq/tahun 

menggunakan indeks Global Warming Potential (GWP) dengan rumus: CH4 

ekivalen = 25 x emisi CH4 (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


