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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Sampah Perkotaan 

 UU Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sampah merupakan sisa 

kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat. Lebih 

jauh lagi, Damanhuri dan Padmi (2010) mendefinisikan sampah sebagai semua 

buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan hewan yang berbentuk padat 

yang dibuang karena tidak diinginkan kembali.  

Sudibyo et.al (2017) menjelaskan bahwa sampah perkotaan merupakan 

keseluruhan sampah yang diambil dari daerah perkotaan. Fischer dan Crowe 

dalam Sahimaa et.al (2015) menjelaskan bahwa sampah perkotaan dapat berasal 

dari sampah yang berasal dari rumah tangga maupun sampah sejenis sampah 

rumah tangga yang berasal dari aktivitas komersial, perkantoran, institusi seperti 

sekolah dan pertokoan yang membuang sampah pada fasilitas yang digunakan 

dalam membuang sampah yang kemudian akan dikumpulkan oleh kota. 

 

2.2  Timbulan dan Komposisi Sampah 

 Semua orang setiap harinya pasti menghasilkan sampah. Menurut 

Christina et. al (2015) bahwa seiring bertambahnya jumlah penduduk dan 

semakin bervariasinya aktivitas manusia berakibat jumlah dan variasi sampah 

yang semakin meningkat.  

Dewilda dkk (2013) menjelaskan bahwa timbulan sampah  merupakan 

volume atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah (perumahan, 

komersil, perkantoran konstruksi dan pembongkaran, industri, dan pertanian) di 

suatu wilayah tertentu per satuan waktu. Timbulan sampah bisa dinyatakan 

dengan satuan volume atau satuan berat (Damanhuri dan Padmi, 2010) 

Dewilda dkk (2013) menjelaskan bahwa komposisi sampah merupakan 

penggambaran dari masing-masing komponen yang terdapat pada buangan padat 

serta distribusinya yang dinyatakan dalam % berat baik % berat besah maupun % 

berat kering. Komposisi sampah dapat dikelompokkan menjadi beberapa yakni 
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sampah organik dan sampah anorganik. Penentuan komposisi ini bertujuan agar 

memudahkan untuk merencanakan proses dan cara pengolahan yang paling 

efisien (Leoni dkk, 2013). Data komposisi sampah yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan sangat penting untuk merencanakan pengelolaaan 

sampah. Untuk mengembangkan sistem pengelolaan dan  memperbarui teknologi 

yang ada, data rinci mengenai karakteristik sangat diperlukan (Edjabou et.al, 

2014). Data komposisi sampah yang akurat dapat menjadi acuan dalam 

pengambilan keputusan dalam hal penggunaan sampah termasuk di dalamnya 

pengembangan sistem pengelolaan sampah lokal dan dapat pula digunakan untuk 

menjadi acuan untuk desain landfill, identifikasi sumber sampah, memperkirakan 

sifat fisik, kimia, biologis dan termal (Sahimaa et.al,2015). 

Menurut Dahlen dan Lagerkvist (2008) hal yang terpenting ketika 

melakukan studi mengenai komposisi sampah adalah jumlah dam tipe 

tingkatan/strata tergantung oleh objek analisis, lokasi sampling, ukuran sampel, 

jumlah sampel dan jumlah serta tipe komponen sampah yang akan dipelajari. 

Secara praktis sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu 

sampah dari permukiman (sampah rumah tangga) dan sampah dari non 

permukiman (sampah yang berasal dari daerah komersil, institusi, kawasan 

industri dan sebagainya) (Triyani,2017). 

 

2.3 Pengelolaan Sampah Perkotaan 

 Kenaikan jumlah populasi manusia, taraf ekonomi, dan perkembangan 

industri telah mengubah kualitas dan kuantitas sampah perkotaan yang dihasilkan 

(Baawain et.al, 2017). Tingginya jumlah sampah perkotaan menjadi tantangan 

terbesar yang harus dihadapi oleh daerah perkotaan di seluruh dunia. (Krishna dan 

Manickam, 2017). Jumlah sampah kota yang semakin banyak harus diimbangi 

dengan pengelolaan sampah perkotaan yang baik. Perencanaan pengelolaan 

sampah perkotaan sendiri merupakan cabang pengelolaan lingkungan yang 

berfokus pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah atau 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle) serta pembuangan yang diatur agar menimbulkan 
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sesedikit mungkin dampak sosio ekonomi dan biofisika (Batool dan Nawaz, 

2009). 

 Pada umumnya, pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan 

cara berupa menggunakan landfill. Proses landfilling merupakan metode 

pengurugan sampah ke dalam tanah, dengan menyebarkan sampah secara lapis 

demi lapis pada sebuah lahan yang telah disiapkan, kemudian dilakukan 

pemadatan dengan alat berat dan pada hari akhir operasi, urugan sampah tersebut 

ditutup dengan tanah penutup (Damanhuri dan Padmi, 2010). Sementara Ghosh 

dan Hasan (2012) menyebutkan bahwa landfilling adalah proses menempatkan 

sampah padat atau semi padat ke dalam tanah, memadatkannya dan menutupnya 

dengan material yang cocok agar sampah terisolasi dari lingkungan. 

 

2.4 Sampah Non Permukiman 

Sampah non permukiman atau sampah sejenis sampah rumah tangga 

adalah sampah yang berasal dari aktivitas komersial, perkantoran, institusi seperti 

sekolah dan pertokoan (Sahimaa et.al,2015) serta beberapa dari aktivitas di lokasi 

wisata. Sampah non permukiman yang berasal dari aktivitas seperti perkantoran, 

kawasan komersial, sekolah dan pertokoan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Sumber dan Tipe Sampah 

Sumber Sampah Tipe-Tipe Sampah 

Area komersial (pertokoan, hotel, restoran) Kertas, plastik, logam, kaca, karton 

Area institusi (sekolah, rumah sakit, 

kantor) 

Kertas, plastik, logam, kaca, karton, limbah 

bahan berbahaya dan beracun, debu 

Area industri (pabrik besar, sedang, kecil) Kertas, plastik, logam, kaca, karton, limbah 

bahan berbahaya dan beracun, sampah 

elektronik 

Area fasilitas kota (jalan,taman) Sisa dedaunan, debu, sisa penghancuran 

dan pembangunan sebuah bangunan, 

lumpur 

Sumber : Valli dan Manickam (2017) 

Trihadiningrun dan Wijaya (2014) telah mengadakan penelitian di wilayah Eks 

Pelabuhan Buleleng sebagai kawasan wisata dan mendapati hasilnya bahwa 
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sampah yang ada rata-rata berjumlah 170,8 kg/hari dengan volume 1,08 m3 per 

hari. Edjabou et.al (2014) juga telah meneliti sampah sejenis sampah rumah 

tangga di Denmark dengan hasilnya adalah pengeluaran sampah yang mencapai 3-

4 kg per orang per minggu. Di Cina, Wang et.al (2017) menemukan bahwa rata – 

rata sampah sisa makanan di restoran di Cina mencapai 93 gram/hari. Di Italia, 

Tatano et.al (2017) mendapati bahwa sampah di rumah makan tersebut mencapai  

304,6 kg dengan komposisinya adalah sampah organik sebesar 37,9%, sampah 

lain-lain sebesar 25,9%, sampah kertas sebesar  19,1% dan sampah plastik sebesar 

17,1%. Sementara Batool dan Nawaz (2010) menganalisis bahwa total sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikeluarkan di 

Lahore mencapai 500.000 ton per hari. Sementara di Bandung, Damanhuri (2010) 

dkk menyatakan bahwa sampah yang masuk ke dalam TPA Sarimukti sendiri 

mencapai 1060 ton/hari dengan volume 2650 m3/hari dari seluruh sumber sampah 

di Bandung. 

 

2.5 Pengelolaan Sampah 

Teknik operasional pengelolaan sampah kota meliputi dasar-dasar 

perencanaan untuk kegiatan:  

- Pewadahan sampah  

- Pengumpulan sampah  

- Pemindahan sampah  

- Pengangkutan sampah  

- Pengolahan sampah  

- Pembuangan (sekarang: pemrosesan) akhir sampah.  

Kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak 

dari pewadahan sampah sampai dengan pembuangan akhir sampah. Teknik 

operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri atas kegiatan pewadahan 

sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan 

melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah B3 rumah 

tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan pemilahan 
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dapat pula dilakukan pada kegiatan pengumpulan pemindahan. Kegiatan 

pemilahan dan daur ulang diutamakan di sumber (Damanhuri dan Padmi, 2010) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah 

menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah terdapat dua kegiatan utama, yaitu 

pengurangan sampah, yang mana kegiatan ini terdiri dari pembatasan kegiatan 

yang menghasilkan sampah (reduce), pemakaian kembali (reuse), dan daur ulang 

(recycle); serta penanganan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, 

pengolahan, pengangkutan ,dan pemrosesan akhir sampah. 

1) Pewadahan 

Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara. 

Tujuan dilakukannya pewadahan untuk menghindari terjadinya sampah 

yang berserakan serta memudahkan untuk proses pengumpulan sampah. 

Pemilahan sampah dapat dilakukan dengan membedakan wadah sampah 

sesuai jenis sampahnya. 

2) Pengumpulan  

Pengumpulan dan pengambilan sampah dari sumber sampah 

dilakukan sebelum sampah dibawa ke tempat penampungan sementara. 

Sampah yang sudah terpilah di sumber sebaiknya tidak dicampur saat 

dikumpulkan kembali. 

3) Pengolahan 

Sampah yang masih dihasilkan dari kegiatan pengurangan sampah 

dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dapat dilakukan pengolahan 

terlebih dahulu di tempat penampungan sampah sementara atau tempat 

pengolahan sampah terpadu sebelum akhirnya dibuang ke TPA. 

4) Pengangkutan 

Kegiatan pengangkutan sampah merupakan pemindahan sampah 

dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara menuju 

tempat pemrosean akhir. 

5) Pemrosesan Akhir 

Sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat diolah kembali 

akan dibawa langsung ke TPA.  
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2.6 Penelitian Terkait 

 Ada pun referensi penelitian sebelumnya serta referensi pembanding yang 

akan dibahas untuk bab hasil akan dijabarkan dalam tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 Referensi Acuan 

Jenis 

Penelitian 
Judul Penelitian 

Author dan 

Tahun 

Penelitian 

Sampah 

Rumah Makan 

Generation and Collection of  Restaurant Waste: 

Characterization and Evaluation at a Case Study 

in Italia 

Fabio Tatano, 

Cristina 

Caramiello, 

Tonino Paolini, 

Luca Tripolone 

(2017) 

Sampah 

Perhotelan 

Tourism induced Challenge in Municipal Solid 

Waste Management in Hill Towns : Case of 

Pahalgam 

Subzar Bashir, 

Subhrangsu 

Goswani (2017) 

Sampah Lokasi 

Wisata 

Strategi Penanganan Sampah di Obyek Wisata 

Eks Pelabuhan Buleleng, Bali  

I Made Wahyu 

Wijaya, Yulinah 

Trihadiningrum 

(2014) 

Sampah 

Perkotaan 

a. SNI 19-3964-1994 tentang Metode 

Pengambilan dan Pengukuran Timbulan dan 

Komposisi Sampah Perkotaan 

b. SNI 19-3983-1995 tentang Spesifikasi 

Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil dan 

Sedang di Indonesia 

Standar 

Nasional 

Indonesia 

 

 

 


