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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Penelitian 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini maka 

peneliti membuat flowchart sebagai langkah penyelesaian masalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Bantul sangat tinggi, 

dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 1964 jiwa per km2. Kepadatan 

penduduk yang terjadi, menambah padatnya Kabupaten Bantul dengan berdirinya 

perguruan tinggi dikawasan Kabupaten Bantul. Sebanyak 24 perguruan tinggi 

yang berada di kawasan Kabupaten Bantul. Kepadatan penduduk dan banyaknya 

perguruan tinggi membuat terjadinya peningkatan jumlah pemakaian sepeda 

motor di Kabupaten Bantul. Peningkatan jumlah bengkel sepeda motor meningkat 

seiring meningkatnya jumlah penggunaan sepeda motor di Kabupaten Bantul, 

dapat dilihat pada tabel 3.1 (BPS, 2018). 

3.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang diteliti ialah bengkel yang bertipe C di Kabupaten 

Bantul karena suatu metode pengambilan sampel yang membuat jenis sampel 

yang diambil hanya bengkel bertipe C. 

3.4 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini 

bersifat deskriptif dan lebih untuk menganalisis. Analisis yang dilakukan ialah 

pada proses pengelolaan limbah B3 dari pewadahan sampai pengangkutan dengan 

kuisioner dan observasi yang dilakukan dilokasi penelitian dan memetakan 

wilayahnya. 

3.5 Studi Literatur 

Hal ini merupakan kegiatan pengumpulan data-data ataupun informasi yang 

diperoleh dari literatur dan referensi terkait pengelolaan limbah B3 di bengkel. 

Sumber literatur dan referensi seperti buku, jurnal yang relevan dan peraturan 

pemerintah. 

3.6 Pengumpulan Data 

Pengumpulan dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan 

membandingkan dan menganalisis data sekunder untuk menunjukkan hasil dari 

penelitian. 
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a. Data Sekunder 

Data sekunder ialah beberapa dokumen pendukung data primer untuk 

menunjang penelitian. Data sekunder diperoleh dari pihak yang terkait 

berupa jurnal dan peraturan mengenai limbah B3 bengkel. Peraturan yang 

masih berlaku dari peraturan pemerintah pusat sampai peraturan daerah. 

b. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari 

pihak-pihak yang bersangkutan. Data-data yang diperoleh dari pengamatan 

dan pengukuran langsung dilapangan seperti data jumlah bengkel, timbulan 

limbah B3, data kendaraan roda dua, lingkungan disekitar bengkel maupun 

dibengkelnya itu sendiri karakter dan pengelolaan limbah B3 bengkel. 

Berikut data primer yang akan dilaksanakan : 

- Kriteria Sampel 

Sampel memiliki kriteria, diantaranya kriteria inklusi dan eksklusi. 

Kriteria tersebut bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya 

sampel digunakan. Kriteria eksklusi adalah kriteria yang apabila 

dijumpai menyebabkan objek tidak dapat digunakan dalam penelitian, 

Sedangkan kriteria inklusi  ialah apabila terpenuhi dapat mengakibatkan 

calon objek penelitian (Hajijah, 2012). Kriteria inklusi dalam penelitian 

ini antara lain: 

a. Jumlah bengkel sangat banyak. 

b. Tipe bengkel ialah tipe jenis bengkel umum maupun bengkel 

resmi. 

Kriteria eksklusi dalam penelitia ini antara lain: 

a. Pihak bengkel tidak bersedia untuk dilakukan penelitian. 

b. Bengkel sepeda motor yang hanya melayani tambal ban. 

- Penentuan Jumlah Sampel dan Titik Lokasi Sampel 

Penentuan dilakukan dengan menggunakan metode Purposive 

Sample. Metode purposive sample merupakan metode untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu 

yang bertujuan supaya data yang diperoleh nantinya bisa lebih 
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No. Kecamatan Jumlah

1 Bambanglipuro 31

2 Banguntapan 33

3 Bantul 63

4 Dlingo 21

5 Imogiri 83

6 Jetis 71

7 Kasihan 41

8 Kretek 27

9 Pajangan 39

10 Pandak 59

11 Piyungan 86

12 Pleret 58

13 Pundong 33

14 Sanden 66

15 Sedayu 42

16 Sewon 77

17 Srandakan 51

881Jumlah

representatif. Pengambilan subyek lebih didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu (Sugiyono, 2010). 

Penelitian dilakukan di bengkel bertipe C yang berada disetiap 

kecamatan di Kabupaten Bantul. Pengambilan sampel dilakukan sesuai 

dengan prosedur atau tata cara yang berlaku. Pengamatan dilakukan 

selama 8 hari secara berturut-turut untuk mendapatkan data yang 

akurat. Alat yang digunakan yaitu penggaris ukuran 60 cm, timbangan 

portable, plastik, kardus dan trash bag.  

Penelitian ini dilakukan pada 17 sampel yang tersebar pada 

masing-masing kecamatan. Sampel tersebut mewakili jumlah bengkel 

di masing-masing kecamatan dengan jumlah seperti pada tabel 3.1. 

Persebaran titik sampel penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.2. 

Pemilihan bengkel pada masing-masing kecamatan supaya sampel 

yang ada dapat mewakili satu Kabupaten Bantul. Selain itu, masing-

masing kecamatan dapat diwakilkan daerahnya pada satu sampel yang 

didapat. Kecamatan di Kabupaten bantul memiliki luas dan kepadatan 

penduduk berbeda-beda, hal itu yang mempengaruhi jumlah bengkel 

dimasing-masing kecamatan. 

Tabel 3.1 Jumlah Bengkel Sepeda Motor Per Kecamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman 
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Gambar 3.2 Letak Titik Sampel 
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Pemilihan bengkel sebagai titik sampel harus sesuai kriteria 

bengkel tipe C pada Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan nomor 191/MPP/Kep/6/2001. Selain itu, terdapat 

hambatan dalam pemilihan bengkel diantaranya jarak antar titik 

sampel berjauhan dan penolakan pihak bengkel karena tidak berkenan 

untuk dijadikan titik sampel dan pengambilan data. Beberapa 

kecamatan ada yang harus mengambil data pada pusat kecamatan atau 

ibukota kecamatan karena kecamatan tersebut banyak daerah 

sawahnya atau hutan yang membuat tidak banyak bengkel sepeda 

motor. Kecamatan yang sampelnya tidak berada di ibukota kecamatan 

karena kecamatan tersebut berdekatan dengan ibukota Provinsi seperti 

bengkel di Kecamatan Kasihan karena bengkel tersebut letaknya 

sangat strategis seperti bengkel di Kecamatan Bambanglipuro yang 

keberadaannya berada dipinggir jalan raya penghubung antar 

kecamatan. 
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- Pengambilan Sampel 

Kegiatan ini ialah pengambilan sampel yang berupa botol bekas 

oli, dan majun bekas yang habis digunakan oleh kegiatan bengkel. 

Pengambilan dan pengukuran sampel timbulan dan komposisi limbah 

dengan berdasarkan beberapa jurnal yang menggunakan metode 8 

hari. Pengambilan 8 hari bertujuan untuk mengetahui timbulan 7x24 

jam, kemudian dihari kedelapan untuk memastikan data dalam 

seminggu representatif. Pengambilan sampel dilakukan selama 8 hari 

berturut-turut pada lokasi yang sama. Sampel yang diambil ialah data 

jumlah sepeda motor, timbulan botol bekas kemasan oli, timbulan 

majun bekas, dan jumlah oli bekas yang produksi pada hari itu. 

Pengambilan dilakukan setiap pagi sebelum bengkel mulai 

aktivitasnya untuk mengetahui data pada hari sebelumnya. (BSN, 

1994) 

- Pengambilan Data Observasi 

Kegiatan ini ialah mengadakan pengamatan langsung atau 

peninjauan langsung di titik lokasi yang telah ditentukan seperti tempat 

penyimpanan, pewadahan, dan pengangkutan limbah B3 bengkel 

kendaraan bermotor. Observasi dilakukan untuk mengentahui sistem 

pengelolaan limbah B3 dari pengumpulan, penampungan, dan 

pengangkutan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi yang berisi kriteria dan tatalaksana pengelolaan limbah B3 

dari lampiran III Kep. Bapedal No.3 Tahun 1998 Tentang Program 

Kemitraan Dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Besar 

kecilnya nilai atau persentase sudah tertera dalam lampiran tersebut 

beserta keterangannya. Masing-masing kriteria memiliki nilai 

persentasenya sendiri-sendiri, tergantung kriterianya dan tidak 

semuanya sama. Semua kriteria dinilai persentasenya kemudian 

jumlahkan keseluruhannya. Form observasi dapat dilihat pada 

lampiran 2 dan penilaian setiap kriteria terdapat pada lampiran 3. 
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- Pengambilan Data Kuisioner 

Pengambilan dilakukan dengan cara interview secara langsung 

menggunakan kuisioner untuk mengetahui bagaimana pemahaman 

pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan di bengkel. Kuisioner 

merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono, 2008). Form kuisioner dapat 

dilihat pada lampiran 1. 

3.7 Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah didapatkan dari data primer maupun data sekunder akan 

diolah dan dianalisis untuk mengetahui karakteritik, timbulan, dan sistem 

pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh bengkel yang terdapat di Kabupaten 

Bantul. 

- Identifikasi Pengelolaan Limbah B3 

Identifikasi pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui observasi pada 

bengkel dan pengisian kuisioner kepada pemilik dan atau mekanik bengkel 

di Kabupaten Bantul. Data yang didapat ialah data mentah yang berisi 

jawaban dari responden mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang 

didapatkan bersifat kuantitatif dengan menggunakan kriteria dan 

tatalaksana pengelolaan limbah B3 di lampiran III Kep. Bapedal No.3 

Tahun 1998 Tentang Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Bahan 

Berbahaya dan Beracun, sehingga perlu diolah untuk proses penarikan 

kesimpulan. Setelah mendapatkan hasil persentase jawaban responden 

selanjutnya diberikan penafsiran atau penelitian dari hasil penelitian. 

Penelitian menggunakan metode penafsiran. Metode ini bertujuan untuk 

menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan (Arikunto, 2010). 
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Berikut pada tabel 3.2 merupakan kategori presentase penilaian 

pengelolaan limbah B3 berikut : 

Tabel 3.2 Kategori Presentase 

No. Persentase (%) Penilaian 

1 0-20 Sangat Kurang Baik 

2 21-40 Kurang Baik 

3 41-60 Cukup Baik 

4 61-80 Baik 

5 81-100 Sangat Baik 

 

- Perhitungan Timbulan Limbah B3 dan Karakteristik Limbah B3 

Data primer dilakukan setelah mendapatkan jumlah populasi dari data 

sekunder, selanjutnya melakukan pengamatan langsung dilapangan pada 

bengkel yang menjadi tempat pengambilan sempel karena bertujuan untuk 

mengetahui timbulan dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan oleh 

kegiatan bengkel di Kabupaten Bantul. 

Sampling dilakukan di TPS yang tersedia di bengkel untuk 

mengetahui timbulan limbah B3 padat yang dihasilkan. Kegiatan ini 

melakukan penimbangan sampel, pengukuran volume yang sesuai dengan 

Bapedal No. 255 tahun 1996 dan PP no.101 tahun 2014. 

Untuk mengetahui berapa timbulan limbah B3 bengkel di kabupaten 

Bantul menggunakan rumus : 

a. Volume timbulan majun/botol bekas oli (liter/orang/hari) =
𝑉𝑠

𝑛
 

b. Berat timbulan majun/botol bekas oli (kg/orang/hari) =
𝐵𝑠

𝑛
 

Dimana: 

Vs = volume limbah B3 yang diukur 

Bs = Berat sampah yang diukur 

n = jumlah penghasil sampah 

 

Adapun komposisi limbah B3 padat dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:  
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% Komponen = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝐵3 
 𝑥 100% 

- Analisis Data Observasi dan Kuisioner 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena mengukur 

jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh bengkel. jenis penelitian 

ini ialah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasioanl 

dan kuisioner, dimana data yang diperoleh dari kuisioner diinput ke 

aplikasi mikrosoft excel. Aplikasi mikrosoft excel merupakan aplikasi 

untuk mengolah data meliputi dasar penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan 

grafik, dan manajemen data. Aplikasi ini sangat membantu untuk 

menyelesaikan permalasahan administratif, mulai dari yang paling 

sederhana sampai yang paling kompleks. Permasalah-permasalah tersebut 

membutuhkan banyak perhitungan, manajemen data dengan menampilkan 

grafik atau pivot tabel, sampai penggunaan fungsi-fungsi matematis atau 

pun logika. Aplikasi ini sangat mudah didapat di pasaran dan mudah 

dioperasikan, serta outputnya mudah dibaca oleh user. Penggunaan 

aplikasi ini dalam penelitian membantu dalam menganalisis dan mengolah 

data statistik berupa kuisioner. Output yang didapat berupa tabel yang 

akan dilakukan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai pengelolaan 

yang dilakukan oleh bengkel di Kabupaten bantul (Ananda dan Rouf, 

2011). 

 


