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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

 Secara umum, penelitian akan dilakukan dengan metode yang dilakukan 

secara sistematis untuk menganalisis jumlah timbulan dan komposisi sampah yang 

diambil dari beberapa titik sampling yang berada di Kabupaten Kulon Progo 

dengan alur penelitian sebagai berikut 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian Tugas Akhir 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode penelitian ini terdiri dari dua yaitu metode pengumpulan data dan 

pengolahan data. Data yang akan dikumpulkan berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer akan diambil dari sampling sampah yang akan dilakukan 

dengan metode Random Sampling dengan mengacu pada SNI 19-3964-1994 

tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi 

Sampah. Sementara data sekunder akan didapatkan dari data dari instansi terkait. 

Hasil data akan diolah dengan software Microsoft Excel, dengan menambahkan 

seluruh data kemudian membaginya dengan jumlah hari sampling kemudian jumlah 

orang atau dengan satuan panjang dan luas untuk melihat bagaimana kondisi 

eksisting timbulan dan komposisi sampah yang akan dinyatakan dalam 

liter/orang/hari, liter/meter/hari dan liter/meter2/hari jika melihat volume dan dalam 

kg/orang/hari, kg/meter/hari, kg/meter2/hari apabila dilihat dari sisi massa dan 

dalam persentase.  

 

3.3 Lokasi Penelitian dan Penentuan Jumlah Sampel 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo. Lokasi sampling 

sampah akan ditentukan di wilayah pedesaaan dan perkotaan yang terutama di 

daerah tersebut ada sumber-sumber sampah non permukiman. Lokasinya di antara 

lain adalah Kecamatan Wates, Temon, Galur, Nanggulan, Kalibawang, dan Sentolo 

untuk mewakili kawasan perkotaan dan Kecamatan Girimulyo dan Kokap untuk 

mewakili kawasan pedesaan. Semua lokasi sampling akan mewakili Kulon Progo 

bagian utara, tengah, dan selatan. Lokasi sampling sampah dapat dirinci sebagai 

berikut: 

1) Daerah komersial  

Daerah komersial dalam kawasan perkotaan dan pedesaan yang dibedakan 

menjadi 2 bagian yaitu :  
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• Pasar  

Pasar yang akan disampling adalah Pasar Wates di Kecamatan Wates 

mewakili kawasan tengah, Pasar Dekso di Kecamatan Kalibawang 

mewakili kawasan utara dan Pasar Brosot di Kecamatan Galur untuk 

mewakili kawasan selatan dari Kabupaten Kulon Progo. 

• Pertokoan 

Pertokoan yang disampling adalah di kawasan Pasar Dekso yang mewakili 

kawasan utara, kemudian pertokoan di daerah Sentolo dan Wates yang 

mewakili kawasan tengah, dan pertokoan di kawasan Pasar Brosot yang 

mewakili kawasan selatan. 

2) Perkantoran 

Perkantoran yang disampling di Kabupaten Kulon Progo adalah kantor 

Kecamatan Nanggulan di kawasan utara, 4 kantor instansi yang berada di 

Wates yakni Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perpustakaan dan 

Arsip serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan di kawasan selatan 

adalah UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Galur. 

3) Jalan  

Jalan merupakan wajah dari pusat kota sehingga harus terjaga 

kebersihannya. Kawasan jalan yang disampling adalah Jalan Sugiman yang 

mewakili jalan lokal dan Jalan Diponegoro yang mewakili jalan kolektor 

dan Jalan 

4) Sekolah 

Sekolah merupakan institusi resmi yang melaksanakan proses pendidikan. 

Di Kabupaten Kulon Progo dilakukan sampling terhadap 10 sekolah, 3 

sekolah mewakili kawasan utara, 4 sekolah mewakili kawasan tengah dan 3 

sekolah mewakili kawasan selatan. 

5) Rumah Makan 

Rumah makan merupakan salah satu bangunan non perumahan yang 

menghasilkan sampah dengan kuantitas tinggi. Di Kabupaten Kulon Progo 

dilaksanakan sampling 26 rumah makan dengan rincian 8 di kawasan utara, 

10 di kawasan tengah dan 8 di kawasan selatan. 
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6) Lokasi Wisata 

Kabupaten Kulon Progo dikenal akan keindahan alamnya. Keindahan alam 

ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai kawasan 

pariwisata. Dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk mendatangi 

kawasan pariwisata ini, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Sampling 

lokasi wisata dilaksanakan di 3 lokasi yakni di Kawasan Gua Kiskendo di 

bagian utara, Kawasan Kalibiru di bagian tengah, dan Hutan Mangrove 

Wana Tirta di bagian selatan. 

7) Perhotelan 

Kawasan Kulon Progo merupakan kawasan yang ramai akan potensi wisata 

sehingga dapat dimungkinkan terjadi kenaikan jumlah wisatawan yang 

menginap di hotel. Hotel yang akan disampling merupakan hotel terbesar di 

Wates yakni Kings Hotel 

 

3.4 Penentuan Jumlah Sampel 

Penentuan jumlah titik sampling akan ditentukan dengan rumus dari SNI 

19-3964-1994 yakni : 

 Jumlah Sampel (P) = Cd.√𝑇𝑠 

Cd = koefisien bangunan non perumahan 

Ps = jumlah fasilitas non perumahan  

Perhitungan jumlah sampel bangunan yang akan diambil contoh sampahnya 

dirincikan sebagai berikut: 

Jumlah Sampel Sekolah   = Cd.√𝑇𝑠 

         = 1 .√454  

= 21 (reduksi menjadi 10 disesuaikan dengan SNI 

19-3964-1994) 

Jumlah Sampel Kantor    = Cd.√𝑇𝑠 

         = 1 .√40  

        = 6 

\ 
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Jumlah Sampel Pasar      = Cd.√𝑇𝑠 

         = 1 .√32  

= 6 (reduksi menjadi 3 disesuaikan dengan SNI 19-

3964-1994) 

Jumlah Sampel Pertokoan     = Cd.√𝑇𝑠 

            = 1 .√1730  

          = 8 

Jumlah Sampel Rumah Makan = Cd.√𝑇𝑠 

         = 1 .√668  

= 18 

Jumlah Sampel Jalan        = Cd.√𝑇𝑠 

          = 1 .√18  

= 4 (reduksi menjadi 2 disesuaikan dengan 

SNI 19-3964-1994) 

Jumlah Sampel Hotel = 1 (sekurang-kurangnya 1 menurut SNI 19-

3964-1994) 

 

3.5 Perhitungan Timbulan dan Komposisi Sampah 

Perhitungan timbulan dan komposisi sampah akan dinyatakan sebagai 

berikut : 

• Volume Sampah = Panjang wadah x Lebar wadah x Tinggi sampah 

Catatan: 

Satuan Cm³ diubah menjadi liter ( dm³ = liter) 

• % Komponen Berat =  Berat komponen/ Berat total sampah x 

100% 

• % Komponen Volume =  Volume komponen/ Volume total 

sampah x 100% 
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3.6. Alat dan Bahan 

• Alat yang digunakan: 

1. Kantong plastik dengan volume 60 dan 80 liter 

2. Kotak berukuran 43 liter dilengkapi skala tinggi 

3. Timbangan 

4. Sarung tangan 

Gambar 3.2 Peralatan Sampling Sampah 

 

 

 

 

 

 

 a. Kantong Plastik 

 
 

 

 

 

 

 

b. Kotak 43 liter 

 

 

 

 

 

 

c. Timbangan 
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d. Kaos Tangan 

 

3.7 Pengambilan Sampel Sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan lokasi titik sampling 

 

Hentak 3 kali bak contoh dengan mengangkat 

bak setinggi 20 cm kemudian menjatuhkannya ke 

tanah 

 

Mengukur dan mencatat volume sampah 

 

Mengambil seluruh sampah yang ada di sumber 

sampah dan contoh sebagian sampah jika sumber 

sampahnya pasar 

 

Menyiapkan peralatan 

 

Mengambil sampah dari tempat pengumpulan 

sampah dan memasukan dalam bak 43 liter 

 

Menentukan jumlah tenaga pelaksana 
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Gambar 3.3 Alur Pengambilan Sampel Sampah 

Memilah berdasarkan komponen komposisi 

sampah 

 

Menimbang dan mencatat berat sampah terpilah 

 

Mengukur volume sampah terpilah sesuai 

jenisnya 

 


