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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 
 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Kranon Nitikan diketahui bahwaTPS 3R 

dan rumah kompos hanya berjumlah satu unit. Cakupan wilayah pelayanan terdiri 

dalam satu Kota Yogyakarta akan tetapi kecamatan yang aktif hanya Umbulharjo 

dikarenakan kemungkinan warga Kota Yogyakarta ada yang membuang sampah 

ke bank sampah, TPS dan TPA langsung. Sumber sampah yang masuk ke TPS 3R 

berasal dari sampah warga kelurahan Giwangan, kelurahan Pandeyan, kecamatan 

Sorosutan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pengelola, pasar-pasar yang ada di Kota Yogyakarta tidak membuang 

sampah pada TPS 3R dan rumah kompos Nitikan. Hal ini disebabkan karena 

setiap petugas pengangkut sampah pasar di Kota Yogyakarta sudah lebih dulu 

menyingkirkan sampah sisa bahan makanan, seperti buah dan sayur untuk 

dimanfaatkan sebagai pakan sapi mereka. Sementara, sisa sampah pasar yang 

berupa sampah anorganik langsung dibuang ke TPA. 

Menurut 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, persyaratan TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis seperti: 

a. Luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m
2
; 

b. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling 

sedikit 5 (lima) jenis sampah; 

c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah 

organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, 

dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas; 

d. Jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 

3R bukan merupakan wadah permanen; 
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e. Penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah 

pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km; 

f. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; 

g. Lokasinya mudah diakses; 

h. Tidak mencemari lingkungan; dan 

i. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. 

Jika disesuaikan dengan 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 Nitikan sudah memenuhi persyaratan teknis 

yaitu luas area sebesar 12.839 m
2
 dan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan. 

Pemilahan jenis sampah terdiri dari sampah sisa makanan dan sampah 

halaman/kebun, plastik, kaca, logam, karet, dan kertas. TPS 3R Nitikan juga 

memiliki ruang pemilahan dan rumah kompos untuk pengomposan sampah. Jenis 

pembangunan penampung sisa pengolahan sampah bukan merupakan wadah 

permanen. Penempatan lokasi TPS 3R Nitikan dekat dengan daerah pelayanan 

dan lokasinya mudah diakses, serta tidak mencemari lingkungan sekitar. Untuk 

jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari. Sampah 

dari warga sekitar diantar oleh pengelola kebersihan individu. Pekerja di TPS 3R 

dan rumah kompos berjumlah 23 orang yang terdiri dari 22 orang tenaga teknis 

dan 1 orang PNS, dimana tim pemilahan sampah TPS 3R terdiri dari 4 orang laki-

laki dan 3 orang perempuan, sedangkan tim pengelolaan sampah rumah kompos 

terdiri dari 16 orang laki-laki. Jam operasional pekerja pada TPS 3R dan rumah 

kompos pukul 08.00-14.00 WIB.  

Sampah yang masuk pada TPS 3R dan rumah kompos masing-masing 

jumlahnya berbeda setiap bulannya, berikut gambar 4.1 yang menunjukkan 

perbandingan jumlah sampah yang masuk dalam 6 bulan:  
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Gambar 4.1. Perbandingan Jumlah Sampah Masuk TPS 3R dan Rumah Kompos 

Dalam 6 Bulan (Kg/bulan) 

 

 Dilihat dari Gambar 4.1 bahwa jumlah sampah yang masuk pada TPS 3R 

terbesar dalam 6 bulan terakhir sebanyak 12.789,8 kg/bulan yang dihasilkan pada 

bulan Juli dan jumlah sampah terkecil sebesar 5.725,2 kg/bulan yang dihasilkan 

pada bulan April. Sedangkan untuk jumlah sampah yang masuk pada rumah 

kompos terbesar dalam 6 bulan terakhir sebanyak 221.767,1 kg/bulan yang 

dihasilkan pada bulan April dan jumlah sampah terkecil sebesar 9.260 kg/bulan 

yang dihasilkan pada bulan Juni. 

Menurut Nurlela (2017) pada penelitiannya yang berjudul “Dampak 

Keberadaan TPS 3R Vipa Mas Terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat 

di Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan”, 

faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sampah yaitu adanya pertumbuhan 

penduduk, tingkat aktivitas penduduk, pola kehidupan/tingkat sosial ekonomi, 

musim yang tidak menentu, letak geografi, kebiasaan masyarakat yang membuang 

sampah sembarangan, belum pahamnya masyarakat dalam mengelola sampah 

yang dihasilkan, dan kemajuan teknologi yang ikut andil dalam 

mempengaruhinya. 

Februari Maret April Mei Juni Juli

TPS 3R 6508.9 6505.08 5725.22 10163.6 7377.6 12789.8

Rumah Kompos 110250 128250 221767.1 125990 9260 11030
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4.2  Pengelolaan Sampah Pada TPS 3R dan Rumah Kompos 

 Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional 

Pengelolaan Sampah Perkotaan yaitu meliputi: pemilahan, pengumpulan, 

pemindahan, pengangkutan, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 

 Pada penelitian ini, TPS 3R dan rumah kompos Nitikan Kota Yogyakarta 

telah melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan SNI 19-2454-2002 yaitu 

sampah dari sumber dipilah, kemudian dikumpulkan sesuai jenis sampah, setelah 

itu dipindahkan untuk sampah anorganik masuk TPS 3R dan sampah sisa 

makanan dan sampah halaman/kebun masuk rumah kompos, sisa sampah yang 

tidak bisa diolah lagi (residu) diangkut dan dibuang ke TPA. 

4.2.1 Pemilahan Sampah TPS 3R dan Rumah Kompos 

 Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dan hasil 

kuisionersecara langsung, sumber sampah pada TPS 3R datang dari warga 

sekitardan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sampah warga sekitar masuk ke 

depo terlebih dahulu, karena sampah tersebut masih tercampur dan harus dipilah 

sesuai jenisnya. Sampah sisa makanan dan sampah halaman/kebun dari warga 

dibawa ke dalam rumah kompos untuk dijadikan kompos. Sedangkan untuk 

sampah anorganik yang telah terpilah terdiri dari sampah kertas, plastik, karet, 

kaca dan logam dibawa ke TPS 3R untuk didaur ulang dan dijual kembali. 

Sampah yang berasal dari OPD tidak masuk ke depo dikarenakan sampah 

tergolong bersih. Sampah tersebut berupa sampah anorganik dan sampah 

dedaunan. Sampah anorganik terdiri dari sampah plastik, kertas, logam, kacadan 

sampah tersebut langsung masuk ke TPS 3R. Sedangkan sampah dedaunan 

berasal dari perindang jalan dan taman kota masuk ke rumah kompos. 

Setelah dilakukan analisis data, didapatkan hasil rata-rata dari jenis jumlah 

sampah yang masuk pada TPS 3R yaitu sampah sisa makanan dan sampah 

halaman/kebun sebanyak 2.507,85 kg/bulan, sampah plastik 401,17 kg/bulan, 

kertas 205,45 kg/bulan, kaca 18,92 kg/bulan, logam 32,06 kg/bulan, karet 30,36 

kg/bulan dan residu sebesar 5.034,58 kg/bulan. Untuk jumlah sampah masuk per-



26 
 

 
 

jenis secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 1. Berikut gambar 4.2 yang 

menunjukkan grafik perbandingan dari masing-masing jenis sampah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Perbandingan Rata-rata Sampah Per Jenis yang Masuk pada TPS 3R 

(Kg/bulan) 

 

Berdasarkan Gambar 4.2, rata–rata sampah dengan jumlah terbanyak 

adalah sampah residu yaitu 2.507,85 kg/bulan dan yang terendah adalah sampah 

kaca sebanyak 18,92 kg/bulan, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya 

kesadaran masyarakat akan memilah sampah pada sumbernya. Sehingga TPS 3R 

sulit dalam memilah sampah sesuai jenisnya. Selain itu faktor sampah kaca 

memiliki rata-rata paling rendah dikarenakan berdasarkan penelitian kebanyakan 

sampah kaca sulit untuk dijual kembali. 

4.2.2 Pengolahan Sampah TPS 3R 

TPS 3R mengolah sampah dengan melakukan daur ulang sampah dan 

pengomposan. Sampah sisa makanan dan sampah halaman/kebun di masukkan 

pada rumah kompos dan diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik 

yang telah terpilah sesuai jenisnya didaur ulang dan ada yang dijual kembali ke 

2507,85 
kg/bulan 

401,17 
kg/bulan 

205,45 
kg/bulan 

18,92 kg/bulan 

32,06 kg/bulan 

30,36 kg/bulan 

5034,58 
kg/bulan 
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pengepul. Hasil penjualan pemilahan sampah tersebut digunakan untuk tambahan 

penghasilan petugas teknis di TPS 3R dan rumah kompos Nitikan. Sampah yang 

didaur ulang berupa sampah plastik dan menghasilkan kreasi seperti kursi dan 

pagar atau disebut dengan ecobrick. Berikut contoh dari pengolahan sampahdaur 

ulang dapat dilihat pada gambar 4.3 dan gambar 4.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Sampah Plastik Menjadi Kursi (Ecobrick) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Sampah Plastik Menjadi Pagar (Ecobrick) 

 

 Berdasarkan jurnal Taufiq (2018) yang berjudul “Manajemen Pengelolaan 

Sampah Berkelanjutan Melalui Inovasi Ecobrick Oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta”, pemerintah mengupayakan penerapan ecobrick sebagai sesuatu 

sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dimulai tahun 2015. Ecobrick adalah 

suatu sistem untuk mengelola dan menggunakan ulang sampah plastik, dimana 
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sampah plastik yang terbuat dari botol-botol plastik bekas yang di dalamnya telah 

diisi berbagai sampah plastik hingga penuh kemudian dipadatkan sampai menjadi 

keras. Setelah botol penuh dan keras, botol-botol tersebut bisa dirangkai dengan 

lem dan menjadi meja, kursi sederhana, bahan bangunan dinding, menara, 

panggung kecil, bahkan berpotensi untuk dirangkai menjadi pagar dan fondasi 

taman bermain sederhana bahkan rumah. Program ecobrick jika dilakukan secara 

konsisten dan serius, program ini berpotensi menghasilkan daya tarik tersendiri 

khususnya di bidang pariwisata. 

 Kelebihan dan kekurangan ecobrick dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut 

ini: 

 Tabel 4.1. Kelebihan dan Kekurangan Ecobrick 

Kelebihan ecobrick Kekurangan ecobrick 

Dapat meminimalisir jumlah sampah 

plastik di lingkungan 

Apabila kurang dalam pemberian lem, 

maka akan mudah lepas antara satu botol 

dengan botol yang lain 

Sangat mudah untuk dibuat Apabila dalam pengisian botol sampah 

plastik tidak padat, maka botol akan 

mudah penyok 

Alat dan bahan juga mudah didapat atau 

dicari 

Finishing tidak rata seperti halnya jika 

memakai batu bata 

Menambah penghasilan  

Ramah lingkungan  

 

4.2.3 Pengolahan Sampah Rumah Kompos 

Menurut Suprihatin, dkk (2002) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul 

“Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pengomposan Sampah”, 

pengomposan sampah dapat menurunkan emisi gas metan (CH4) di landfill, sebab 

bahan organik dalam sampah diurai secara aerobik ke dalam bentuk yang stabil 

(kompos) dan karbon dioksida (CO2), sehingga tidak menghasilkan gas metan 

(CH4). 
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Kegiatan pengomposan yang dilakukan rumah kompos Nitikan 

menggunakan metode pengomposan aerobik. Bahan baku kompos yang diolah 

pada rumah kompos berasal dari sampah sisa makanan dan sampah 

halaman/kebun warga dan juga berasal dari hasil pemangkasan pohon perindang 

jalan serta taman kota. Proses komposting dimulai dari sampah masuk, kemudian 

melakukan pemilahan sampah sisa makanan dan sampah halaman/kebun. Setelah 

itu dimasukkan ke dalam mesin penggilingan untuk dicacah menjadi ukuran yang 

lebih kecil. Kemudian hasil penggilingan tersebut dimasukkan ke dalam bak, lalu 

diberi cairan EM4 dan tetes tebu. EM4 (Effective Microorganisms-4) adalah 

cairan berwarna kecoklatan dan beraroma manis asam (segar) yang di dalamnya 

berisi campuran beberapa mikroorganisme hidup untuk membantu proses 

penyerapan atau persediaan unsur hara dalam tanah, sedangkan tetes tebu 

berfungsi sebagai makanan atau energi untuk tumbuh kembang EM4. Setelah 

seminggu dipindahkan ke bak selanjutnya sampai minggu ke empat. Proses 

komposting berlangsung selama 4 minggu. Rumah kompos memiliki 4 blok bak 

penampung yang berfungsi untuk proses fermentasi sampah sisa makanan dan 

sampah halaman/kebun menjadi kompos. Hasil kompos tersebut didistribusikan 

pada warga secara gratis dengan cara mengajukan permintaan bantuan kompos 

berupa proposal yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. 

Selain itu hasil kompos juga digunakan untuk kebutuhan pupuk di ruang terbuka 

hijau. 

Jumlah sampah masuk pada rumah kompos dapat dilihat pada gambar 4.1. 

Setelah dilakukan analisis, bahwa rumah kompos mengolah sampah untuk 

dijadikan kompos diketahui rata-rata sebanyak 101.091,18 kg/bulan.Tingginya 

angka pengolahan sampah menjadi kompos disebabkan karena sumber sampah 

yang masuk setiap bulan selama 6 bulan terakhir, tidak hanya dari masyarakat 

sekitar TPS 3R dan rumah kompos saja. Akan tetapi juga berasal dari pasar hewan 

Pasthy, RTHP (Ruang Terbuka Hijau Publik), perindang jalan, dan taman kota. 

Berikut contoh dari pengolahan sampah menjadi kompos dapat dilihat 

pada gambar 4.5: 
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Gambar 4.5. Hasil Kompos 

4.3 Timbulan Sampah 

 Semakin tinggi aktivitas masyarakat maka timbulan sampah akan terus 

meningkat. Pada penentuan berat sampah per individu ditentukan berdasarkan 

SNI 19-3964-1995 spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang 

di Indonesia.  

 Menurut SNI 19-3964-1995 pada tabel 2.1 besaran timbulan sampah 

berdasarkan komponen-komponen sumber sampah untuk rumah permanen berat 

sampah yang di hasilkan per individu 0,350-0,400 kg/orang/hari. Pada penelitian 

kali ini untuk timbulan sampah menggunakan estimasi berat sampah sebesar 

0,400 kg/orang/hari. 

4.3.1 Timbulan Sampah TPS 3R 

 Hasil analisis timbulan sampah TPS 3R dapat dilihat pada gambar 4.6 dan 

untuk perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran 3. 
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Gambar 4.6. Perbandingan Rata-rata Timbulan Sampah TPS 3R (Kg/hari) 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 dapat dilihat nilai rata-rata timbulan sampah TPS 

3R tertinggi yaitu sebanyak 491,92 kg/hari pada bulan Juli dan yang terendah 

adalah 272,63 kg/hari pada bulan April. Hal ini disebabkan oleh jumlah sampah 

yang dihasilkan berbeda-beda setiap harinya. Hal itu juga dapat terjadi karena 

variasi dalam pola konsumsi masyarakat yang diikuti dengan perubahan gaya 

hidup. Selain itu, pada saat telah berjalannya TPS 3R partisipasi masyarakat yang 

terbiasa membuang sampah di TPS 3R menurun. Sehingga tidak semua 

masyarakat membuang sampah mereka ke TPS 3R, ada yang membuang sampah 

ke TPA dan juga setiap kelurahan di Kota Yogyakarta memiliki bank sampah. 

Selain itu daerah pelayanan juga dapat mempengaruhi besar timbulan sampah. 

Apabila cakupan wilayah semakin banyak maka bisa semakin banyak pula 

timbulan sampah yang dihasilkan. Total timbulan sampah yang didapat selama 

setahun yaitu sebesar 142.147,8 kg/tahun. 

4.3.2 Timbulan Sampah Rumah Kompos 

Hasil analisis timbulan sampah rumah kompos dapat dilihat pada gambar 

4.7 dan untuk perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran 4. 
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Gambar 4.7. Perbandingan Rata-rata Timbulan Sampah Rumah Kompos 

(Kg/hari) 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 dapat dilihat nilai rata-rata timbulan sampah 

rumah kompos tertinggi yaitu 9.240,30 kg/hari pada bulan April dan yang 

terendah adalah 424,23 kg/hari pada bulan Juli. Selain itujuga menunjukkan 

peningkatan rata-rata timbulan sampah rumah kompos terjadi pada bulan 

Februari-April yang disebabkan karena adanya aktivitas musim gugur, sehingga 

pepohonan meluruhkan daun-daunnya. Pada bulan Mei-Juli menunjukkan 

penurunan rata-rata timbulan sampah rumah kompos yang disebabkan karena 

merupakan musim panas yang dimulai pada akhir bulan April. Total timbulan 

sampah yang didapat selama setahun yaitu sebesar 1.652.161,88 kg/tahun. 

4.4 Komposisi Sampah 

 Pada penelitian ini, data komposisi sampah diperoleh dari jumlah sampah 

yang masuk dan telah dilakukan pemilahan. Pemilahan sampah dilakukan dengan 

membagi sampah menjadi beberapa jenis, yaitu sampah sisa makanan dan sampah 

halaman/kebun, plastik, kertas, kaca, logam, karet, dan residu. Perhitungan 

komposisi sampah didapatkan dengan membandingkan berat setiap jenis sampah 

dengan berat total sampah yang dihasilkan. Komposisi sampah dinyatakan dalam 

persentase (%). Untuk data komposisi sampah diambil dari data sampah 6 bulan 
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kebelakang dari TPS 3R. Persentase komposisi sampah dapat diketahui dengan 

melakukan perhitungan sebagai berikut: 

Contoh perhitungan:  

 Berat sampah plastik = 2.407,02 kg/bulan 

 Berat sampah total   = 49.070,2 kg/bulan 

      Jadi, persentase sampah plastik adalah: 

      % sampah plastik = 
2.407,02 kg/bulan

49.070,2 kg/bulan
 x 100 % = 12,76% 

 

 Setelah melakukan perhitungan dengan rumus diatas maka didapatkan hasil  

persentase komposisi sampah untuk masing-masing jenis sampah, dapat dilihat 

pada tabel 4.2: 

Tabel 4.2. Persentase Komposisi Jenis Sampah pada TPS 3R (%) 

 

Grafik persentase komposisi sampah pada TPS 3R dalam 6 bulan terakhir 

dapat dilihat pada gambar 4.8: 

 

 

 

 

 

 

No. Jenis sampah 
Berat komposisi per 

jenis (kg/bulan) 

Presentase 

Komposisi (%) 

1. 
Sisa makanan dan sampah 

halaman/kebun 
15.047,08 30,66 

2. Plastik 2.407,02 4,91 

3. Kertas 1.232,68 2,51 

4. Kaca 113,53 0,23 

5. Logam 32,06 0,07 

6. Karet 30,36 0,06 

7. Residu 30.207,47 61,56 
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Gambar 4.8. Komposisi Sampah TPS 3R (%) 

 

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.8, sampah residu merupakan komponen 

penyusun limbah padat terbesar TPS 3R yaitu 61,56%, hal tersebut disebabkan 

karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampahdi sumber. 

Sehingga TPS 3R kurang maksimal dalam memilah sampah. Pengelolaan sampah 

idealnya harus dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang. Sampah yang mudah 

membusuk (sampah sisa makanan dan sampah halaman/kebun) dan tidak 

membusuk (sampah anorganik) harus dipisahkan. Hal tersebut dilakukan untuk 

memudahkan proses pengelolaan sampah pada tahap berikutnya. Selanjutnya 

komponen sampah TPS 3R disusul oleh sampah sisa makanan dan sampah 

halaman/kebun sebesar 30,66%, sampah plastik sebesar 4,91%, sampah kertas 

sebesar 2,51%, sampah kaca sebesar 0,23%, sampah logam sebesar 0,07% dan 

komponen penyusun terendah pada sampah karet sebesar 0,06% hal ini 

dikarenakan karet bukan merupakan bahan konsumtif masyarakat. 

4.5  Reduksi Sampah Dari Kegiatan TPS 3R dan Rumah Kompos 

Reduksi sampah adalah pengurangan sampah. TPS 3R dan rumah kompos 

merupakan bentuk pengelolaan lingkungan untuk mengurangi jumlah sampah 

yang dihasilkan dan untuk mengurangi pembuangan sampah langsung pada 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pada kondisi eksisting Kota Yogyakarta 

memiliki pengelolaan sampah tidak hanya TPS 3R dan rumah kompos saja, akan 
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tetapi juga ada bank sampah. Bank sampah Kota Yogyakarta berjumlah 433 unit. 

Bank sampah memiliki total jumlah sampah yang masuk sebesar 1.801,85 

ton/tahun. Data ini diperoleh dari penelitian Darmawan (2017). 

Berdasarkan data yang telah diolahmenunjukkan jumlah sampah yang 

masuk pada TPS 3R sebesar 588,84 ton/tahun, terbagi menjadi sampah yang akan 

dikomposkan (masuk ke rumah kompos) sebesar 180,57 ton/tahun, sampah yang 

akan didaur ulang dan dijual ke pengepul sebesar 45,78 ton/tahun dansampah 

tidak terolah (residu) sebesar 362,49 ton/tahun. Sedangkan untuk data jumlah 

sampah yang masuk pada rumah kompos sebesar 7.278,57 ton/tahun, jumlah ini 

sudah termasuk ditambahkan dengan sampah dari TPS 3R yang akan 

dikomposkan. Untuk mengetahui jumlah sampah yang tereduksi dari adanya 

kegiatan TPS 3R dan rumah kompos Nitikan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada 

perhitungan sebagai berikut: 

Total jumlahsampah Kota Yogyakarta terbuang ke TPA: 

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

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

= (61.718,87 ton/tahun – 1.801,85 ton/tahun) – (45,78 ton/tahun + 7.278,57 

ton/tahun) 

= 59.917,02 ton/tahun – 7.324,35 ton/tahun 

= 52.592,67 ton/tahun 

% Potensi reduksisampah dariTPS 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% 

= 
7.324,35 (ton/tahun)

59.917,02 (ton/tahun)
 x 100% 

= 12,22% 

Dapat dilihat bahwa, potensi TPS 3R dan rumah kompos mereduksi 

sampah sebesar 7.324,35 ton/tahun atau sekitar 12,22%. Jumlah sampahTPA 

berkurang menjadi 52.592,67 ton/tahun, dari jumlah awal setelah tereduksibank 

sampah sebesar 59.917,02 ton/tahun. Minimnya hasil reduksi sampah bisa 

dikarenakan belum optimalnya keberadaan TPS 3R dan rumah kompos. Hal 

tersebut bisa saja disebabkan karena penduduk Kota Yogyakarta masih banyak 
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yang belum ikut serta dalam memilah sampah dari sumbernya dan belum 

membuang sampah ke TPS 3R dan rumah kompos. TPS 3R dan rumah kompos 

merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dimana masyarakat 

dilibatkan langsung dalam upaya mengurangi sampah dari sumbernya. 

Menurut Anisa, dkk (2014) pada jurnal penelitiannya yang berjudul 

“Desain Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) 

Terintegrasi Bank Sampah Pada Kawasan Perkampungan (Studi Kasus: Kampung 

Maruga, Tangerang Selatan)”, peran serta masyarakat pada pengelolaan sampah 

selain dalam hal membayar retribusi kebersihan adalah diharapkan untuk 

memilah, mengolah sendiri, menyerahkan kepada pengelola, dan menyediakan 

wadah terpisah. TPS 3R merupakan salah satu komponen pokok dalam 

pengelolaan sampah mandiri dan produktif berbasis masyarakat. 

Menurut Setyoadi (2018) pada jurnal penelitiannya yang berjudul “Faktor 

Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah di Kota Balikpapan dan Bogor”, 

upaya pengurangan dan penanganan sampah membutuhkan partisipasi penuh dari 

masyarakat. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya sangat diperlukan. Hal ini 

disebabkan karena masyarakat sebagai produsen sampah, masyarakat paling 

mengetahui kondisi pengelolaan sampah di lingkungannya. Selain itu masyarakat 

juga yang akan merasakan dampaknya. Partisipasi aktif dari berbagai pihak 

seperti masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam 

pengelolaan sampah. 

Setelah melakukan perhitungan dengan rumus diatas, maka didapatkan 

alur pengelolaan sampah Kota Yogyakarta dan dapat dilihat pada gambar 4.9: 
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Gambar 4.9. Alur Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta 

4.6 Perhitungan Emisi Gas Metan (CH4) 

 Mustika, dkk (2016), pada jurnalnya yang berjudul “Estimasi Emisi 

Metana (CH4) Dari TPA Tamangapa” mengatakan bahwa salah satu gas rumah 

kaca penyebab perubahan iklim adalah gas metan (CH4) yang dihasilkan oleh 

timbunan sampah. Emisi gas metan (CH4) dari sampah merupakan hasil 

dekomposisi anaerobik dari bahan organik dalam sampah. Timbunan sampah 

yang semakin tinggi di TPA tanpa pengolahan terlebih lanjut dapat menimbulkan 

emisi gas metan (CH4) yang semakin besar. Pada penelitian ini untuk mengetahui 

emisi gas metan (CH4) dilakukan dengan 2 skenario yaitu: 

4.6.1 Skenario Pertama Perhitungan Emisi Gas Metan (CH4) pada TPA, 

Setelah Adanya Reduksi Sampah dari Kegiatan Bank Sampah 

 Pada skenario ini perhitungan emisi gas metan (CH4) dilakukan dengan 

adanya aktivitas penimbunan sampah di TPA, dimana sampah tersebut telah 

tereduksi oleh bank sampah. Untuk menghitung emisi gas metan (CH4) 

menggunakan persamaan 3.1, tetapi harus mengetahui terlebih dahulu total 

timbulan sampah awal di TPA (MSWt) dengan menggunakan perhitungan 

persamaan 3.2 dan mendapatkan hasil sebesar 61.718,87 ton/tahun dengan jumlah 
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sampah masuk bank sampah sebesar 1.801,85 ton/tahun. Setelah itu menghitung 

total timbulan sampah akhir di TPA (MSWt) dengan menggunakan perhitungan 

persamaan 3.3 dan mendapatkan hasil sebesar 59.917,02 ton/tahun.Hasil 

perhitungan MSWt didapatkan sebesar 59,92 Gg/tahun. Perhitungan lengkap 

MSWt dapat dilihat pada lampiran 5. 

Selain MSWt nilai DOC (Degradasi Organik Carbon) pada sampah juga 

dihitung untuk menentukan besarnya emisi gas metan (CH4) yang dapat terbentuk 

pada proses degradasi komponen organik atau karbon pada sampah, nilai DOC 

didapatkan dengan mengalikan DOCi (Degradable Organik Carbon type i) 

dengan Wi (komposisi jenis sampah) yang diperoleh dalam penelitian. Hasil 

perhitungan DOC yang didapat yaitu sebesar 0,073 Gg C/gram sampah. Untuk 

perhitungan lengkap DOC dapat dilihat pada lampiran 5. 

Emisi CH4 yang didapatkan setelah dilakukan analisis yaitu sebesar 12.750 

Ton CO2eq/tahun dengan perhitungan sebagai berikut: 

Emisi CH4 TPA  = (59,92 Gg/tahun x 0,97x 0,4  x 0,073 x 0,5 x 0,5 x 
16

12
 - 0) x 

(1-0,1) 

= 0,51 Gg/tahun 

= 510 Ton/tahun 

= 510 Ton/tahun x 25 = 12.750 Ton CO2eq/tahun 

Berdasarkan perhitungan diatas emisi gas metan (CH4) yang dihasilkan TPA 

sebesar 12.750 Ton CO2eq/tahun. Pada perhitungan emisi gas metan (CH4) 

dihitung dengan adanya reduksi sampah dari kegiatan bank sampah. Bank sampah 

mampu mereduksi sampah TPA sebesar 2,92% dan mampu mereduksi emisi gas 

metan (CH4) sebesar 8,93%. Minimnya potensi reduksi dari kegiatan bank sampah 

bisa dikarenakan belum optimalnya keberadaan bank sampah yang ada dan juga 

disebabkan dari penduduk Kota Yogyakarta yang belum semua ikut berpartisipasi 

dan ikut andil dalam kegiatan bank sampah (Darmawan, 2017). Jika sisa timbulan 

sampah tersebut menumpuk di TPA tanpa adanya penambahan upaya pengelolaan 

sampah lain, maka akan menimbulkan emisi gas metan (CH4) yang semakin 

besar. 
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4.6.2 Skenario Kedua Perhitungan Emisi Gas Metan (CH4) pada TPA, 

Setelah Adanya Penambahan Reduksi Sampah dari Kegiatan TPS 3R dan 

rumah kompos 

 Pada skenario ini perhitungan emisi gas metan (CH4) dihitung dengan 

adanyapenambahan upaya pengelolaan sampah berupa TPS 3R dan rumah 

kompos. Sehingga perhitungan emisi gas metan (CH4) dihitung dengan adanya 

penambahan reduksi sampah darikegiatan TPS 3R dan rumah kompos. Untuk 

menghitung emisi gas metan (CH4) menggunakan persamaan 3.4. Akan tetapi 

harus mengetahui terlebih dahulu total timbulan sampah di TPA (MSWt) 

menggunakan persamaan 3.5 dan mendapatkan hasil dalam satu tahun yaitu 

sebesar 52.592,67 ton/tahun. Hasil perhitungan MSWt yang didapatkan sebesar 

52,59 Gg/tahun. Perhitungan lengkap MSWt dapat dilihat pada lampiran 6. 

Selain MSWt nilai DOC (Degradasi Organik Carbon) pada sampah juga 

dihitung untuk menentukan besarnya emisi gas metan (CH4) yang dapat terbentuk 

dari proses degradasi komponen organik atau karbon pada sampah. Nilai DOC 

didapatkan dengan mengalikan DOCi (Degradable Organik Carbon type i) dengan 

Wi (komposisi jenis sampah) yang diperoleh dalam penelitian. Hasil perhitungan 

DOC yang didapat yaitu sebesar 0,064 Gg C/gram sampah. Untuk perhitungan 

lengkap DOC dapat dilihat pada lampiran 6. 

Emisi gas metan (CH4) yang didapatkan setelah dilakukan analisis yaitu 

sebesar 9.000Ton CO2eq/tahun dengan perhitungan sebagai berikut: 

Emisi CH4 TPA  = (52,59 Gg/tahun x 0,88x 0,4 x 0,064 x 0,5 x 0,5 x 
16

12
 - 0) x 

(1-0,1) 

= 0,36 Gg/tahun 

= 360 Ton/tahun 

= 360 Ton/tahun x 25 = 9.000 Ton CO2eq/tahun 

 

 Berdasarkan perhitungan diatas emisi gas metan (CH4) yang dihasilkan 

TPA menjadi sebesar 9.000 Ton CO2eq/tahun, setelah adanya reduksi dari 

kegiatan TPS 3R dan rumah kompos. 
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Jumlah TPS 3R dan rumah kompos mereduksi emisi gas metan (CH4): 

= Hasil emisi CH4 pada skenario 1– hasil emisi CH4pada skenario 2 

= 12.750 Ton CO2eq/tahun – 9.000 TonCO2eq/tahun 

= 3.750Ton CO2eq/tahun 

% Potensi TPS 3R dan rumah kompos mereduksi gas metan (CH4): 

 = 
hasil emisi CH4 tereduksi TPS 3R dan rumah kompos (Ton CO2eq/tahun)

hasil emisi CH4 pada skenario 1 (Ton CO2eq/tahun)
 x 100% 

 = 
3.750 (Ton CO2eq/tahun)

12.750 (Ton CO2eq/tahun)
 x 100% 

 = 29,41% 

 

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya upaya pengelolaan sampah, jumlah sampah Kota Yogyakarta yang 

awalnya tertimbun dan mengalami dekomposisi anaerobik kemudian 

menghasilkan emisi gas metan (CH4) di TPA sebesar 14.000 TonCO2eq/tahun. 

Saat ini sampah tersebut diolah terlebih dahulu oleh bank sampah, sehingga emisi 

gas metan (CH4) yang dihasilkan TPA menjadi 12.750 TonCO2eq/tahun atau 

sekitar 91,1%. Akan tetapi bank sampah masih kurang cukup untuk mereduksi 

emisi gas metan (CH4) di TPA. Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian 

menambah tempat pengelolaan sampah berupa TPS 3R dan rumah kompos yang 

mampu mengurangi emisi gas metan (CH4) yang dihasilkan TPA menjadi sebesar 

9.000 TonCO2eq/tahun atau sekitar 70,59%. Potensi TPS 3R dan rumah kompos 

mereduksi emisi gas metan (CH4) pada TPA sebesar 3.750 TonCO2eq/tahun atau 

sekitar 29,41%. 

Setelah dilakukan analisis, pengelolaan sampah TPS 3R dan rumah 

kompos Kota Yogyakarta dalam mereduksi jumlah sampah dan jumlah emisi gas 

metan (CH4) di TPA ternyata masih kurang maksimal. Meskipun TPS 3R telah 

melakukan pengelolaan sampah berupa daur ulang sampah dan dijual kembali ke 

pengepul, kemudian rumah kompos mengelola sampah dengan melakukan 

komposting. Sebaiknya pemerintah Kota Yogyakarta menambah jumlah TPS 3R 

dan rumah kompos serta memaksimalkan cakupan wilayah pelayanan. 


