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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan di daerah 

perkotaan. Sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah 

dan variasi aktivitas yang dilakukan manusia dan diiringi oleh kenaikan jumlah 

penduduk serta pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah urbanisasi. 

Sampah sendiri menurut UU nomor 18 tahun 2008 adalah berupa sisa hasil 

kegiatan manusia atau alam yang berbentuk padat.  

Di daerah perkotaan, dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih 

tinggi dan semakin tingginya taraf ekonomi masyarakat membuat komposisi 

sampah menjadi semakin beragam dan jumlah timbulan sampah berpotensi 

menjadi meningkat setiap tahunnya, baik dari sumber domestik atau sampah 

rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga atau sampah non 

domestik. 

Sampah sejenis sampah rumah tangga, atau lazim disebut sebagai sampah 

non domestik adalah sampah yang berasal dari aktivitas non rumah tangga seperti 

sampah yang berasal dari kawasan perkantoran, sekolah, jalan, hotel, dan restoran. 

Semakin tingginya mobilitas dan aktivitas manusia membuat jumlah sampah non 

domestik semakin meningkat. 

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang berada 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 

kecamatan dan 88 kelurahan. Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu 

kabupaten yang sedang berkembang di Yogyakarta seiring dengan rencana 

pembangunan bandara baru sehingga ada potensi peningkatan aktivitas ekonomi 

dan tentunya peningkatan jumlah sampah sehingga perlu dilakukan kajian dan 

studi mengenai timbulan dan komposisi sampah dari sumber sampah non 

permukiman di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan maka dapat disusun 

beberapa rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu : 

1. Berapa jumlah timbulan sampah non permukiman yang berada di 

Kabupaten Kulon Progo? 

2. Bagaimana komposisi sampah yang dihasilkan dari sumber sampah non 

permukiman di Kabupaten Kulon Progo? 

3. Bagaimana bentuk pengelolaan yang tepat untuk menangani sampah 

sumber non permukiman di Kabupaten Kulon Progo? 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis jumlah timbulan sampah non permukiman di Kabupaten 

Kulon Progo 

2. Menganalisis komposisi sampah non permukiman yang dihasilkan di 

Kabupaten Kulon Progo 

3. Menganalisis dan memberi rekomendasi bentuk pengelolaan sampah yang 

tepat untuk menangani permasalahan sampah sumber non permukiman di 

Kabupaten Kulon Progo. 

  

1.4 Manfaat 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Menerapkan ilmu pengetahuan tentang persampahan yang didapatkan 

selama mengikuti mata kuliah pengelolaan persampahan 

2. Memberikan informasi mengenai jumlah dan komposisi sampah dari 

sumber sampah non permukiman yang dihasilkan di Kabupaten Kulon 

Progo 
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1.5 Ruang Lingkup . 

 Ruang lingkup dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu selama 1 bulan di 

Kabupaten Kulon Progo 

2. Sampah yang diambil berasal dari sumber-sumber sampah non 

permukiman 

3. Lokasi pengambilan sampah adalah di daerah Kabupaten Kulon Progo di 

wilayah pedesaan dan perkotaan 

4. Data yang akan diambil berupa data primer dan data sekunder. 

 


