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ABSTRAK 

Kota Yogyakarta merupakan pusat perekonomian dan pariwisata berkembang. Seiring dengan itu, jumlah sampah 

yang dihasilkan akan terus meningkat. Sampah merupakan salah satu sumber penyebab gas rumah kaca terutama 

gas metan (CH4). Timbunan sampah yang semakin tinggi tanpa pengelolaan terlebih lanjut akan menghasilkan 

emisi gas metan (CH4) yang semakin besar. Dengan adanya upaya reduksi dari kegiatan TPS 3R dan rumah 

kompos Nitikan Kota Yogyakarta akan dilihat seberapa besar potensi pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan 

dan emisi gas metan (CH4). Perhitungan emisi gas metan (CH4) dilakukan dengan 2 skenario. Skenario 1 dengan 

menghitung emisi gas metan (CH4) di TPA dengan adanya upaya reduksi sampah dari kegiatan bank sampah. 

Skenario 2 emisi gas metan (CH4) dihitung dengan adanya penambahan upaya reduksi sampah pada kegiatan TPS 

3R dan rumah kompos. Metode perhitungan menggunakan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

tahun 2006, dengan menggunakan data parameter default IPCC. Hasil penelitian menunjukkan, dengan adanya 

reduksi sampah dari kegiatan TPS 3R dan rumah kompos dapat mengurangi jumlah sampah sebesar 7.324,35 

Ton/tahun atau sekitar 12,22%, serta mampu mengurangi emisi gas metan (CH4) di TPA sebesar 3.750 Ton 

CO2eq/tahun  atau sekitar 29,41%. Namun hasil reduksi yang didapat masih terbilang minim jika dibandingkan 

dengan emisi gas metan (CH4) dan jumlah sampah total yang dihasilkan, dikarenakan belum optimalnya kinerja 

TPS 3R dan rumah kompos, terutama dalam masalah pengelolaan sampah yang masuk.. 
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ABSTRACT 

Yogyakarta city was the capital of economy and the tourism. As long as the waste would be increase all the time. 

Waste included methane gas. Higher landfill without management could further lead to greater emissions of 

methane. With the reduction effort on the activities of Nitikan MRF 3R and Compost house in Yogyakarta city, we 

will see how much potential reduction amount of waste generated and methane gas emissions. Scenario 1 by 



calculating the methane gas emissions at the landfill after the waste reduction from the waste bank activity. 

Scenario 2 calculated methane gas emission at the landfill after reduction from MRF 3R and compost house. The 

calculation method using IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) in 2006, and using IPCC default 

parameter data. The results showed that the activities of MRF 3R and compost house were able to reduce waste by 

7.324,35 Tons / year or around 12,22% and reduce methane gas emissions at the landfill amounting to 3.750 Tons 

CO2eq / year or about 29,41%. However, the resulting of the reduction is still minimal if its compared to the total 

emissions and total waste which has been generated, this is because the performance of MRF 3R and Compost 

house has not been optimal, especially in waste management issues. 
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1. Pendahuluan 

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota berkembang yang menjadi pusat perekonomian 

dan pariwisata serta daerah tujuan pendidikan. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah sekitar 

32,5 km2 atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk 

Kota Yogyakarta pada tahun 2017 adalah sebanyak 410.262 jiwa, yang terdiri dari penduduk 

laki-laki sejumlah 200.089 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 210.173 jiwa (BPS Kota 

Yogyakarta, 2017). Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi, peningkatan ekonomi dan 

perubahan pola konsumsi serta perilaku masyarakat maka akan menghasilkan sampah. Sampah 

adalah sisa dari aktivitas sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang 

dihasilkan dari berbagai sumber (Kustiasih dkk, 2014). 

Sampah merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya emisi gas rumah kaca, 

diantaranya gas metan (CH4) dan karbondioksida (CO2). Gas metan (CH4) memiliki potensi 

merusak 20-30 kali lebih besar dari gas karbondioksida (CO2). Gas metan (CH4) dihasilkan oleh 

timbunan sampah pada TPA. Timbunan sampah yang semakin tinggi tanpa pengolahan terlebih 

lanjut dapat menimbulkan emisi gas metan (CH4) yang semakin besar (Rahmawati dalam 

Kustiasih dkk, 2014). Pencegahan timbulnya efek rumah kaca dari gas metan (CH4) diperlukan 

adanya usaha-usaha penanggulangan sampah yaitu dengan penerapan TPS 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) dan pengomposan (Kustiasih dkk, 2014). TPS 3R dapat mengurangi emisi gas metan 

(CH4) di TPA dengan cara mengolah sampah untuk didaur ulang sehingga sampah tidak 

terbuang langsung ke TPA dan mengalami pembusukan. Sedangkan untuk rumah kompos 

melakukan pengomposan secara aerobik. Pengomposan dapat mengurangi emisi gas metan 



(CH4) di TPA, sebab bahan organik dalam sampah diurai secara aerobik ke dalam bentuk yang 

stabil (kompos) dan karbon dioksida, serta tidak menghasilkan gas metan (CH4) (Suprihatin dkk, 

2002). 

2. Lokasi Penelitian 

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

Kranon Nitikan, kelurahan Giwangan, kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

3. Metode Penelitian 

3.1  Pengambilan Data   

Pengumpulan dan pengambilan data dilakukan untuk mendapatkan informasi guna mencapai 

tujuan penelitian. Data yang diambil pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer 

dan data sekunder.  

1. Data primer 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 dalam penelitian ini antara lain: 

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. 

Data primer diambil dengan langkah melakukan observasi lapangan, wawancara, dan 

penyebaran kuisioner.  

 

 

3.2  Perhitungan Emisi Gas Metan (CH4) 



Perhitungan emisi gas metan (CH4) berdasarkan data jumlah sampah yang telah diperoleh 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) 2006. Emisi gas metan (CH4) dihitung dengan menggunakan 2 skenario yaitu yang 

pertama emisi gas metan (CH4) di TPA dihasilkan setelah ada reduksi sampah dari kegiatan bank 

sampah dan yang kedua emisi gas metan (CH4) yang dihasilkan setelah ada tambahan reduksi 

sampah dari kegiatan TPS 3R dan rumah kompos. Sehingga dapat dilihat penurunan emisi gas 

metan (CH4) dan presentase reduksi emisi gas metan (CH4) yang dihasilkan. Rumus perhitungan 

yang digunakan sebagai berikut: 

Perhitungan emisi gas metan (CH4) pada skenario 1: 

  𝐄𝐦𝐢𝐬𝐢𝐂𝐇𝟒          = (MSWT x MSWF x  MCF x DOC x DOCF x F x 
16

12
− R) x (1 − OX) 

Perhitungan emisi gas metan (CH4) pada skenario 2 : 

  𝐄𝐦𝐢𝐬𝐢𝐂𝐇𝟒          = (MSWT x MSWF x  MCF x DOC x DOCF x F x 
16

12
− R) x (1 − OX) 

 

4.   Hasil dan Pembahasan 

4.1 Reduksi Sampah Dari Kegiatan TPS 3R dan Rumah Kompos 

TPS 3R dan rumah kompos merupakan salah satu bentuk pengelolaan lingkungan untuk 

mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan untuk mengurangi pembuangan sampah 

langsung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa jumlah sampah yang masuk pada TPA 

setelah adanya reduksi sampah dari kegiatan TPS 3R dan rumah kompos adalah sebesar 

52.592,67 ton/tahun, dari jumlah awal setelah tereduksi oleh bank sampah sebesar 59.917,02 

ton/tahun. Maka akan dihitung seberapa besar jumlah sampah yang tereduksi karena adanya 

kegiatan TPS 3R dan rumah kompos, dengan perhitungan sebagai berikut: 

 Hasil potensi reduksi sampah: 

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) 



= (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 reduksi sampah dari TPS 3R dan rumah kompos: 

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

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

= 
7.324,35 (ton/tahun)

59.917,02 (ton/tahun)
 x 100% 

= 12,22% 

 

Dapat dilihat bahwa total jumlah sampah di TPA dengan adanya kegiatan TPS 3R dan 

rumah kompos dapat berkurang menjadi 52.592,67 Ton/tahun dari jumlah awal sebesar 

59.917,02 Ton/tahun. Potensi reduksi sampah sebesar 7.324,35 Ton/tahun atau sekitar 12,22%. 

Minimnya potensi reduksi sampah bisa dikarenakan belum optimalnya keberadaan TPS 3R dan 

rumah kompos yang ada. Selain itu, juga disebabkan dari banyaknya jumlah penduduk Kota 

Yogyakarta yang tidak semua berpartisipasi dan ikut andil dengan kegiatan tersebut yang 

merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dimana masyarakat dilibatkan 

langsung dalam upaya pengelolaan timbulan sampah yang dihasilkan. 

 

4.2 Emisi Gas Metan (CH4) 

A. Skenario 1 perhitungan emisi gas metan (CH4) di TPA apabila ada reduksi sampah dari 

kegiatan bank sampah. 

 Perhitungan emisi gas metan (CH4) dilakukan dengan adanya reduksi sampah dari kegiatan 

bank sampah. Untuk menghitung emisi gas metan (CH4) terlebih dahulu harus mengetahui total 

timbulan sampah di TPA (MSWT) yang dihasilkan dalam satu tahun, dengan mengalikan jumlah 

penduduk Kota Yogyakarta dengan timbulan sampah yang dihasilkan per orang per hari. 

Timbulan menurut SNI 19-3964-1994 pada tabel besaran timbulan sampah berdasarkan 

komponen-komponen sumber sampah untuk rumah permanen berat sampah yang di hasilkan per 

individu adalah 0,400 kg/orang/hari. Hasil perhitungan MSWT yang didapatkan sebesar 59,92 

Gg/tahun. Selain MSWT nilai DOC (degradasi organik karbon dalam sampah) juga dihitung 



untuk menentukan besarnya gas metan (CH4) yang dapat terbentuk pada proses degradasi 

komponen organik atau karbon pada sampah, DOC didapatkan dengan mengalikan fraksi 

degradable organik karbon (DOCi) dengan komposisi jenis sampah (Wi) yang diperoleh dalam 

penelitian. Hasil perhitungan DOC yang didapat yaitu sebesar 0,073 Gg C/gram sampah. Emisi 

gas metan (CH4) yang didapatkan setelah tereduksi bank sampah yaitu sebesar 12.750 Ton 

CO2eq/tahun.  

 

B. Skenario 2 perhitungan emisi gas metan (CH4) dengan adanya tambahan reduksi 

sampah dari kegiatan TPS 3R dan rumah kompos  

 Berdasarkan hasil perhitungan emisi gas metan (CH4) setelah adanya tambahan reduksi 

sampah dari kegiatan TPS 3R dan rumah kompos, maka didapatkan hasil emisi gas metan (CH4) 

sebesar 9.000 Ton CO2eq/tahun. Setelah dilakukan perhitungan pada skenario 2, maka dapat 

dilihat bahwa  potensi reduksi emisi gas metan (CH4) dari adanya kegiatan TPS 3R dan rumah 

kompos adalah sebesar 3.750 Ton CO2eq/tahun. Untuk mengetahui jumlah reduksi emisi gas 

metan (CH4) setelah dapat dihitung sebagai berikut:  

 Hasil reduksi emisi CH4 karena kegiatan TPS 3R dan rumah kompos:  

Emisi CH4 (I) – Emisi CH4 (II) 

= 12.750 Ton CO2eq/tahun – 9.000 Ton CO2eq/tahun 

= 3.750 Ton CO2eq/tahun 

Dilihat dari perhitungan diatas, maka didapatkan hasil dari reduksi emisi gas metan (CH4) 

sebesar 9.000 Ton CO2eq/tahun dari jumlah awal emisi gas metan (CH4) sebesar 12.750 Ton 

CO2eq/tahun, dimana  hanya sebesar 3.750 Ton CO2eq/tahun gas metan (CH4) yang dapat 

tereduksi atau sekitar 29,41% dan masih terbilang rendah. Hal tersebut dikarenakan masih belum 

optimalnya pengelolaan sampah TPS 3R dan rumah kompos, karena dilihat dari jumlah sampah 

dan emisi gas metan (CH4) yang dihasilkan. 

 

 

 

 

5.       Kesimpulan 

 



1. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan jumlah sampah tereduksi karena adanya 

kegiatan TPS 3R dan rumah kompos sebesar 7.324,35 Ton/tahun atau sekitar 12,22%. 

Jumlah awal sampah setelah adanya kegiatan bank sampah sebesar 59.917,02 

Ton/tahun atau sekitar 97,08%.  

2. Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan yang telah diolah dengan metode 

perhitungan IPCC 2006, maka didapatkan hasil reduksi emisi gas metan (CH4) karena 

adanya kegiatan TPS 3R dan rumah kompos sebesar 3.750 Ton CO2eq/tahun CH4 atau 

sekitar 29,41%. Jumlah awal emisi gas metan (CH4) setelah adanya kegiatan bank 

sampah sebesar 12.750 Ton CO2eq/tahun. 

 

6.       Saran 

 

1. Perlu adanya penyempurnaan parameter data aktivitas dan faktor emisi (jumlah 

sampah, komposisi sampah, sistem pengolahan sampah) lokal yang spesifik dan 

berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang digunakan pada perhitungan 

IPCC 2006, sehingga tidak lagi menggunakan nilai dari default IPCC dalam 

melakukan inventarisasi emisi GRK, agar hasil perhitungan emisi lebih mendekati 

kondisi yang sebenarnya di lapangan. 

2. Pemerintah atau instansi terkait perlu bekerja sama untuk memaksimalkan kegiatan 

pengelolaan sampah dalam upaya mengurangi jumlah sampah dan mereduksi emisi 

GRK yang dihasilkan, karena semakin banyak jumlah sampah maka akan semakin 

banyak emisi yang terbentuk. Sehingga diperlukan pengelolaan sampah dari 

sumbernya. 
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