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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sampah selalu menjadi permasalahan yang kompleks untuk ditangani 

karena setiap kegiatan manusia menghasilkan sampah. Salah satu contoh Jakarta 

dengan tingkat penduduk yang tinggi bisa menghasilkan sampah hingga 6000 ton 

per hari. Tentu saja ini  jumlah yang cukup besar dan tidak sebanding dengan luas 

lahan yang tersedia untuk dijadikan sebagai TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

(Sucipto, 2012). 

 TPA Sarbagita  atau lebih akrab disebut TPA Suwung yang berada di Desa 

Suwung Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan. TPA ini menampung berbagai 

sampah baik itu sampah rumah tangga, pasar maupun industri yang menampung 

sampah dari empat kabupaten diantaranya: Denpasar, Badung, Gianyar, dan 

Tabanan. Berdasarkan data Dinas Lingungan Hidup (2016)  dari hasil rekapitulasi 

volume sampah yang masuk ke TPA Sarbagita pada bulan Maret 2019 untuk 

masing-masing daerah. Denpasar mencapai 80.914 m3, Badung mencapai 50.899 

m3, Gianyar berkisar 3.810 m3 dan Tabanan  97 m3 sehingga total sampah yang 

dihasilkan dalam sebulan dari empat kabupaten ialah 135.720 m3. Jumlah tersebut 

tidak menutup kemungkinan terjadi penumpukan di TPA Sarbagita dan memicu 

beberapa permasalahan yang menimbulkan dampak bagi masyarakat.  

Berdasarkan data Dinas Lingungan Hidup (2016) penumpukan sampah yang 

terjadi di TPA Sarbagita akan menimbulkan berbagai permsalahan terlebih 
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lagi daya tampung TPA yang terbatas. Timbulan sampah yang masuk ke 

TPA Regional Sarbagita rata-rata sebesar 3.537 m3/hari atau 1.423 ton/hari 

dimana untuk lahan seluas 32,4 Ha yang ada saat ini sesuai hasil analisa hanya 

menyisakan masa layanan sekitar satu sampai dua tahun ke depan. Tinggi 

timbulan sampah di lokasi TPA saat ini sudah mencapai 15 m – 25 m, hal ini 

berpotensi besar terhadap longsor. Drainase area TPA yang ada saat ini sudah 

tercemar oleh sampah dan lindi, sehingga mencemari perairan mangrove 

(COD/BOD sudah diatas ambang baku mutu). Serta kerap terjadi kebakaran di 

TPA Sarbagita peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 25 Oktober 2019 dari 

peristiwa tersebut TPA Sarbagita ditutup selama empat hari yang menyababkan 

penumpukan sampah di beberapa TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dan di 

beberapa sudut kota Denpasar. 

Permasalahan yang terjadi di TPA Sarbagita akan berdampak pada sistem 

pengelolaan sampah di Denpasar. Bedasarkan laporan pengukuran volume 

sampah TPA Regional Sarbagita Bulan Maret 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup 

(2019) munjukkan bahwa volume sampah tertinggi dari empat kabupaten yang 

membuang sampahnya ke TPA Sarbagita adalah Kota Denpasar. Sebanyak 60% 

sampah di TPA Sarbagita berasal dari Kota Denpasar dengan penghasil sampah 

terbanyak yaitu Denpasar selatan dengan volume sampah 31.545 m
3
/bulan. 

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui  volume timbulan sampah di rumah 

tangga. Sebagai data dasar dalam menyusun pemecahan permasalahan sampah di 

rumah tangga. Berdasarkan pengukuran yang pernah dilakukan oleh Riswan 

(2011) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan 

yang menyebutkan bahwa dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis 3R 
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akan menurunkan timbulan sampah sebesar 9% setiap tahunnya, maka dari itu 

peneliti ingin menerapkan pengelolaan tersebut dalam rumah tangga tepatnya di 

Desa Pedungan dengan tujuan untuk meminimalisir volume sampah yang dibuang 

ke TPA.  

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah peneliti adalah 

“Bagaimana Reduksi Timbulan Sampah Rumah Tangga Setelah Dilaksanakan 

Pemilahan Sampah?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Adapun tujuan umum dari pengukuran ini yaitu “Untuk Menganalisis 

Reduksi Timbulan Sampah Rumah Tangga Setelah Proses Pemilahan” 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui volume sampah yang dihasilkan di rumah tangga. 

b. Untuk mengetahui komposisi sampah di rumah tangga. 

c. Untuk menganalisa pengaruh proses pemilahan sampah terhadap reduksi 

timbulan sampah di rumah tangga. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil pengukuran diharapkan memberikan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan sebagai referensi untuk pengukuran-pengukuran selanjutnya 

khususnya dibidang ilmu kesehatan lingkungan mengenai pengelolaan sampah 

dalam skala rumah tangga. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi masyarakat 

1) Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk masyarakat 

mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. 

2) Dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan sampah di rumah tangga. 

3) Dapat meningkatkan nilai ekonomi sampah. 

b. Manfaat bagi petugas TPA 

1) Dapat meminimalisir volume sampah yang dibuang ke TPA 

2) Dapat meringankan beban petugas TPA. 

c. Manfaat bagi pemerintah 

Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan design 

pengelolaan sampah di desa. 

 

 

 

 

 

 


